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Š T R U K T Ú R A  S O B Á Š N E H O  O B R A D U  
 

 

PRÍCHOD A PRIVÍTANIE 

- sobášny hostia si sadnú do lavíc kostola 

- ţeních a nevesta (spolu so svedkami, rodičmi) počkajú na kňaza 

v predsieni kostola a po zaznení zvončeka prídu k oltáru, kde ich 

uţ čaká kňaz 

- pri oltári zaujmú svoje miesta; muţ nech zaujme miesto po 

pravom boku ţeny; svedkovia sa posadia na pripravené miesta za 

ţenícha a nevestu 

- naďalej stojíme, nasleduje preţehnanie, pozdrav kňaza a úvodná 

modlitba 

 

BOHOSLUŢBA SLOVA 

- prvé čítanie, všetci sedíme 

- ţalm spieva organista, naďalej sedíme 

- alelujový verš, všetci vstaneme 

- evanjelium prednáša kňaz, stojíme 

- príhovor kňaza; môţeme si sadnúť 

 

SOBÁŠNY OBRAD 

- všetci vstaneme; kňaz príde k snúbencom a poloţí im tieto tri 

otázky: 

1.) kňaz: M. a M., rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. 

Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom 

Cirkvi a pred cirkevnou obcou sviatostne spečatí vašu lásku. 

Preto sa vás pred Bohom a Cirkvou pýtam: Je toto vaše 

rozhodnutie slobodné a úprimné? 
ţeních: Áno.; nevesta: Áno. 

 

2.) kňaz: M. a M., ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo 

vzájomnej úcte po celý život? 

ţeních: Áno.; nevesta: Áno. 

3.) kňaz: Chcete si založiť rodinu. Pýtam sa vás pred Bohom 

a Cirkvou. Ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží 

a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov 

jeho Cirkvi? 
ţeních: Áno.; nevesta: Áno. 

 

MANŢELSKÝ SÚHLASU 

- kňaz vyzve snúbencov, aby vyjadrili svoj manţelský súhlas: 

kňaz: Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, 

podajte si ruky a pred Pánom Bohom a jeho Cirkvou vyjadrite 

svoj manželský súhlas. 

- kňaz sa pýta najprv ţenícha: 

kňaz: M., berieš si M. za svoju manželku? 

ţeních: Beriem. 

kňaz: Sľubuješ pred všemohúcim Bohom, že jej budeš verným 

manželom a že ju nikdy neopustíš, ani v šťastí ani v nešťastí, ani 

v zdraví ani v chorobe, a že ju budeš milovať a ctiť po všetky dni 

svojho života? 
ţeních: Sľubujem. 

- potom sa kňaz pýta nevesty: 

kňaz: M., berieš si M. za svojho manžela? 

nevesta: Beriem. 

kňaz: Sľubuješ pred všemohúcim Bohom, že mu budeš vernou 

manželkou a že ho nikdy neopustíš, ani v šťastí ani v nešťastí, 

ani v zdraví ani v chorobe, a že ho budeš milovať a ctiť po 

všetky dni svojho života? 

nevesta: Sľubujem. 
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- kňaz potom poloţí štólu cez spojené ruky novomanţelov 

a potvrdí ich manţelský zväzok slovami: 

kňaz: A ja v mene svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli 

sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna 

i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. 

všetci odpovedia: Amen. 

 

 

PRÍSAHA NOVOMANŢELOV 

- kňaz vyzve novomanţelov, aby potvrdili manţelský sľub 

prísahou na posvätený kríţ; odporúča sa, aby ste si zadováţili 

vlastný kríţ, ktorý si potom môţete umiestniť v spoločnej 

domácnosti na čestnom mieste; ak taký nemáte, kríţ vám 

poskytne kostolník (neberie sa) 

- obaja novomanţelia si kľaknú na kľakadlo a najprv manţel 

poloţí prsty pravej ruky na kríţ pričom prečíta tieto slová: 

novomanţel: Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, 

že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj! 
- zostane kľačať; teraz novomanţelka poloţí prsty pravej ruky na 

kríţ a povie tie isté slová prísahy; napokon obaja vstanú. 

 

POŢEHNANIE A ODOVZDANIE PRSTEŇOV 

- kňaz poţehná prstene určenou modlitbou a potom vyzve 

novomanţela, aby vzal do ruky prsteň svoje manţelky, pričom 

prečíta tieto slová: 

novomanţel: M., prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky 

a vernosti. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 
- novomanţel nastokne novomanţelke prsteň na prst 

- to isté potom urobí aj novomanţelka s novomanţelovým 

prsteňom 

 

SPOLOČNÁ MODLITBA, POŢEHNANIE NOVOMANŢELOV, ZÁVER OBRADU 

- počas spoločných modlitieb stojíme 

- potom nasleduje modlitba poţehnania nad novomanţelmi, 

prednáša ju kňaz, stále stojíme 

- obrad sa napokon uzavrie spoločnou modlitbou Otče náš... 

 

(Ak bude nasledovať sväté prijímanie, po modlitbe si všetci kľaknú 

a nasleduje výzva: Hľa Baránok Boží... a odpoveď: Pane, nie som 

hoden... a potom kňaz dá sväté prijímanie najprv novomanželom 

a potom ostatným príbuzným, napokon odloží sviatosť do 

svätostánku a nasleduje modlitba po prijímaní, pri ktorej stojíme.) 

 

- záverečné poţehnanie 

- kňaz potom vyzve novomanţelov a svedkov, aby prišli k stolíku 

podpísať zápisnice; najprv ich podpíše novomanţel – cirkevnú aj 

štátnu zápisnicu – potom tak urobí novomanţelka (pouţije formu 

krstné meno, nové priezvisko), potom si odídu spolu sadnúť na 

svoje miesta a chvíľu počkajú, kým zápisnice podpíšu svedkovia 

- potom kňaz vyvedie novomanţelov k východu z kostola 

- nasledujú blahoţelania a ďalší program, hostina... 

 

 

 


