
2. ČÍTANIE na sobáš                                                                                 pre vnútornú potrebu farnosti Hubošovce 

 

 

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom  (1) 

Bratia, ak je Boh za nás, kto je proti nám? Keď on vlastného Syna neušetril, 

ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!?  

Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý ospravedlňuje? A kto ich odsúdi? 

Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac - ktorý bol vzkriesený, je po pravici Boha a 

prihovára sa za nás? Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie úzkosť 

alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je 

napísané: „Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie.“ 

Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A som si istý, 

že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, 

ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť 

odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. 

Počuli sme Božie slovo. 

 

 

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom  (2) 

Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, 

svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa 

tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať,  

čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. Láska nech je bez pretvárky. 

Nenáviďte zlo, lipnite k dobru. Milujte sa navzájom bratskou láskou, 

predbiehajte sa vzájomne v úctivosti, v horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho 

ducha, slúžte Pánovi. V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe 

vytrvalí. Majte účasť na potrebách svätých, buďte pohostinní. Žehnajte tých,  

čo vás prenasledujú - žehnajte a nepreklínajte! Radujte sa s radujúcimi, plačte  

s plačúcimi! Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte 

sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba. Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; 

usilujte sa robiť dobre pred všetkými ľuďmi. Ak je to možné a závisí to od vás, 

žite v pokoji so všetkými ľuďmi. 

Počuli sme Božie slovo. 
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Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom  (3) 

Bratia, telo nie je na smilstvo, lež pre Pána a Pán pre telo. A Boh aj Pána vzkriesil 

a vzkriesi aj nás svojou mocou. Vari neviete, že vaše telá sú Kristovými údmi? 

Môžem teda vziať Kristove údy a urobiť ich údmi neviestky? Vonkoncom nie!  

Ale kto sa spája s Pánom, je s ním jeden Duch. Varujte sa smilstva! Každý hriech, 

ktorého by sa človek dopustil, je mimo tela; kto však smilní, hreší proti 

vlastnému telu. A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je  

vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. 

Oslavujte teda Boha vo svojom tele. 

Počuli sme Božie slovo. 

 

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána  (4) 

Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. Podľa 

toho poznáme, že sme z pravdy, a upokojíme si pred ním srdce. Lebo keby nám 

srdce niečo vyčítalo, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. Milovaní, ak nám 

srdce nič nevyčíta, máme dôveru k Bohu a dostaneme od neho všetko, o čo len 

budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči.  

A toto je jeho prikázanie: aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali 

jeden druhého, ako nám prikázal. Kto zachováva jeho prikázania, ostáva v Bohu 

a Boh v ňom. A že v nás ostáva, poznáme z Ducha, ktorého nám dal. 

Počuli sme Božie slovo. 

 

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána  (5) 

Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, 

narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. 

A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna 

na svet, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali 

Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše 

hriechy. Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden 

druhého. Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom; Boh ostáva v 

nás a jeho láska v nás je dokonalá. 

Počuli sme Božie slovo. 
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Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom  (6) 

Bratia, usilujte sa o vyššie dary milosti. A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem. 

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal,  

bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva  

a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru,  

že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som 

rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som 

bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, láska 

je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je 

sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa  

z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy 

nezanikne.  

Počuli sme Božie slovo. 

 

 

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Kolosanom  (7) 

Bratia, ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké 

milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom 

a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak 

aj vy! Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! A vo vašich 

srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte 

vďační! Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti  

sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu  

vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek 

hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte 

vďaky Bohu Otcovi. 

Počuli sme Božie slovo. 

 

 

 

 



2. ČÍTANIE na sobáš                                                                                 pre vnútornú potrebu farnosti Hubošovce 

 

 

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom  (8) 

Bratia, napodobňujte Boha ako milované deti a žite v láske tak, ako  

aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej 

vône a podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom 

ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ 

tela. Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. Muži, 

milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju 

posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na 

ktorej niet škvrny ani vrásky ani ničoho podobného, ale aby bola svätá  

a nepoškvrnená. Tak sú aj muži povinní milovať, svoje manželky ako vlastné 

telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. Veď nik nikdy nemal  

v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, lebo sme 

údmi jeho tela. Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke  

a budú dvaja v jednom tele. Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi  

a Cirkvi. Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého.  

A manželka nech si ctí muža. 

Počuli sme Božie slovo. 

 

 

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Petra  (9) 

Milovaní, ženy nech sa podriaďujú svojim mužom, aby aj tých, čo neveria slovu, 

bez slova získal život ich žien, keď uvidia váš čistý život v bázni. Vaša ozdoba 

nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat,  

ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne 

pred Bohom. Tak sa kedysi ozdobovali aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha  

a podriaďovali sa svojim mužom; ako Sára poslúchala Abraháma a volala ho 

pánom. Vy ste jej dcérami, ak robíte dobré a nebojíte sa nijakého zastrašovania. 

Rovnako aj vy, muži, žite s nimi vo vedomí, že sú slabšou ženskou nádobou  

a preukazujte im úctu ako spoludedičkám milosti života, aby vám nič 

neprekážalo v modlitbách. Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky 

sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní! Neodplácajte sa zlým za zlé alebo 

zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali 

dedičstvo požehnania. 

Počuli sme Božie slovo. 
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Čítanie z Knihy zjavenia svätého apoštola Jána  (10) – veľkonočné obdobie 

Ja, Ján, som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v nebi: A od trónu 

zaznel hlas: „Chváľte nášho Boha, všetci jeho služobníci, aj vy, čo sa ho bojíte, 

malí i veľkí!“ Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu a ako hukot 

mnohých vôd a ako rachot mocného hromobitia, ktorý volal: „Aleluja! Lebo začal 

kraľovať Pán, náš všemohúci Boh. Radujme sa a plesajme, vzdávajme mu slávu, 

lebo nadišla Baránkova svadba a jeho nevesta sa pripravila. A smela sa obliecť 

do čistého, skvúceho kmentu; ten kment sú spravodlivé skutky svätých.“ Potom 

mi povedal: „Napíš: Blahoslavení sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovu svadobnú 

hostinu!“ 

Počuli sme Božie slovo. 


