
KAPITTEL 5 – OPPGAVER 
 
DEL 2: BRYLLUPET 
 

OPPGAVE TIL PKT. 170-172  
 
BRYLLUPSLITURGIEN VÅR 
 
Gruppesamtale  
Kurslederne åpner for samtale om hvordan parene kan planlegge bryllupsliturgien, og svarer på spørsmål 
om den praktiske gjennomføringen.  
 
Parøvelse – Hjemmearbeid 
Forbered bryllupsliturgien i god tid, helst en del uker før bryllupet. Bruk vielsesritualet og liturgiplanene for 
brudemesse og vielse som dere finner på Kateketisk Senters nettsider, og hold tett kontakt med presten 
som skal vie dere. Dere må ta stilling til følgende: 
 
1. Skal det være vielse med eller uten messe? Et liturgihefte som dere lager til gjestene er til god hjelp for 

alle. 
2. Velg lesninger fra listen dere får utdelt av kurslederne. Er det lesninger som taler spesielt til dere, kan 

fungere som et livsmotto eller sier noe om dere som par?  
3. Velg hvilket formular for vielsesritualet dere vil bruke – å fremsi løftene fullt ut, eller kun svare «ja» på 

prestens spørsmål. 
4. Velg hvilke forbønner dere ønsker å ha med fra vielsesritualet. 
5. Ved brudemesse: Vil dere gjøre noe ut av frembæringen av offergavene? Avtal med presten. 
6. Plukk ut salmer og bestem eventuelle musikkinnslag (familie/venner som vil synge, kor, organist). 
7. Tenk ut om dere ønsker å gjøre bruk av symboler eller handlinger som er spesielle for deres land eller 

kultur i tillegg til det som vielsesritualet legger opp til. Konferer med presten som vier dere om hva som er 
i samsvar med Kirkens anbefalinger. 

 

AVSLUTTENDE OPPGAVE 

Gruppeøvelse/(Parøvelse) 

Øvelsen kan gjerne ha en Lectio Divina-orientert form. 

En leser langsomt opp evangeliet om bryllupet i Kana (Joh 2,1-12). Lytt oppmerksomt og legg merke til 

hvem som er til stede i bryllupet. Se for dere denne bryllupsfesten for snart 2000 år siden; brudeparet, 

gjestene, omgivelsene, måltidet, hvordan de forskjellige personene handler i den oppståtte situasjonen 

med vinmangel. 

Les teksten langsomt opp en gang til. Lukk øynene og forestill dere selv som brudeparet i Kana, som får ha 

Jesus og Jomfru Maria blant gjestene! La dere berøre av hvordan Jomfru Maria ser deres behov, og hvordan 

Jesus ved å forvandle vann til vin bringer en uventet, ny og større glede inn i bryllupsfesten deres.  

Presten kan forklare gruppen/brudeparet hvilken relevans bryllupet i Kana har for alle ektepar, og hvilket 

evig mål det peker frem mot. 



Avslutt med en bønn der dere inviterer Jesus og Jomfru Maria til å ledsage dere med sin omsorg ekteskapet 
gjennom. 
 

Jesus Kristus, vår Herre,  
med ditt nærvær og din kraft og på din Mors forbønn  

brakte du ny glede inn i bryllupsfesten i Kana.  
Velsign oss og vær alltid hedersgjesten i våre liv.  

Vi legger hele vår fremtid i dine hender,  
i tillit til at du vil gjøre opp for vår tilkortkommenhet 
 og føre oss til en glede som overgår alle våre håp. 

 
Hellige Jomfru Maria,  

ditt morshjerte hadde et særlig øye for brudeparet i Kanas nød.  
Vi betror oss til din våkne omsorg.  

Vær oss alltid nær,  
og kom oss til hjelp med din forbønn  

ennå før vi forstår hva vi er i ferd med å gå tom for  
i vårt kommende liv som ektefeller. 

Amen. 
 
 
SISTE HJEMMELEKSE 
• Stress ned, forsøk å være så uthvilte som mulig til bryllupsdagen, deleger flest mulig oppgaver til 
andre. Det er mange som mer enn gjerne kan tenke seg å hjelpe dere med praktiske oppgaver. 
 
• Unn dere noen rolige minutter hver dag, der dere taust stiller dere i Guds nærvær og lar Ham fylle 
dere med sin uendelige kjærlighet og med inspirasjon til å ta fatt på den store livsreisen dere nå 
legger ut på sammen. 

 


