Slavnost a požehnání sňatku
tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie
SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ
Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím
Předsedající: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží
a společenství Ducha svatého ať je s vámi
Všichni:

I s tebou

Předsedající: Drazí přátelé, sešli jsme se zde v přítomnosti Boží,
abychom byli svědky svatby … a …
a spolu s nimi se radovali.
Manželství je Boží dar a prostředek Boží milosti,
kterým se muž a žena stávají jedním tělem.
Manžel a manželka se odevzdávají jeden druhému
v lásce
a je Božím záměrem, aby spolu touto láskou srostli a
bylo spojeni tak,
jako je Kristus spojen se svou církví.
Spojení muže a ženy srdcem, tělem a myslí
slouží k jejich vzájemnému obohacení a pomoci,
aby se poznávali navzájem s potěšením a něhou
ve skutcích lásky
(a aby měli požehnání pro předávání nového života
a výchovu dětí).
Sňatkem se muž a žena oddávají jeden druhému,
aby se o sebe navzájem starali v časech dobrých i zlých.
Stávají se součástí rodiny druhého
a začínají spolu nový život ve společenství.
Je to způsob života, který mají všichni ctít
a nikdo by do něj neměl vstupovat lehkovážně.
(Pokud někdo z přítomných zná důvod,
proč by … a … nemohli být zákonně sezdáni,
musí jej nyní oznámit.)
(… a …, pokud někdo z vás zná důvod,
proč byste nemohli být zákonně sezdáni,
musíte jej nyní oznámit.)

… a … se dostavili ke vstupu do tohoto svatého stavu.
Ve shodě s občanským a církevním právem
se připravili na vstup do manželství.
Dají si navzájem své slovo;
vymění si slavnostní slib
a na znamení toho si předají prsteny.

Modleme se s nimi, aby s pomocí Boží
plnili jeho záměr po celý svůj společný život
Modleme se.
Bože, náš Otče,
učil jsi nás skrze svého Syna,
že láska je naplněním zákona.
Dej těmto svým služebníkům,
aby milovali jeden druhého ve tvé lásce,
dokud jejich život neskončí;
skrze Ježíše Krista, našeho Pána.
Všichni:

Amen.

ZVĚSTOVÁNÍ SLOVA

Zpravidla má být předneseno jedno nebo více čtení včetně čtení evangelia. Tato čtení
mohou přednést členové rodiny a přátelé nevěsty a ženicha. Po čteních následuje žalm,
kantikum, hymnus nebo chvíle ticha. Navrhovaná čtení je možno nalézt na poslední
straně. Čtení a odpovědi mají být vybrány po dohodě s nevěstou a ženichem
Ke konci čtení ze Starého a Nového zákona, která nejsou z evangelií, lektor řekne:
Slyšeli jsme slovo Boží.
Všichni:

Bohu díky.

Může následovat buď chvíle ticha, žalm, kantikum nebo hymnus či jiná
píseň.
Před čtením evangelia všichni povstanou.
L
Všichni:
L
Všichni:

Pán s vámi.
I s tebou.
Svaté evangelium našeho Pána Ježíše Krista podle …
Sláva tobě, Pane.

Po skončení čtení z evangelia:
L
Všichni:

Kristovo evangelium.
Chvála tobě, Kriste.

kázání
SŇATEK
Všichni stojí. Předsedající řekne k ženichovi:
…, dáváš … sebe sama, abys byl jejím mužem,
abys ji miloval, utěšoval, ctil a ochraňoval;
zapomeneš na všechny ostatní, abys byl věrný pouze jí,
a to tak dlouho, dokud budete oba živi?
Ženich:

Ano.

Předsedající řekne nevěstě:
…, dáváš … sebe sama, abys byla jeho ženou,
abys jej milovala, utěšovala, ctila a ochraňovala;
zapomeneš na všechny ostatní, abys byla věrná pouze

jemu,
a to tak dlouho, dokud budete oba živi?
Nevěsta:

Ano.

Nevěsta a ženich hledí na sebe a spojí své ruce:
Ženich:

Já, …, si beru tebe, …, abys byla mou ženou,
kterou mám a budu mít od tohoto dne navždy;
v dobrém i zlém,
v bohatství i chudobě,
v nemoci i ve zdraví,
abych tě miloval a opatroval
po celý zbytek našeho života
podle svatého božího práva.
To zde slavnostně slibuji.

Nevěsta:

Já, …, si beru tebe, …, abys byl mým mužem,
kterého mám a budu mít od tohoto dne navždy;
v dobrém i zlém,
v bohatství i chudobě,
v nemoci i ve zdraví,
abych tě milovala a opatrovala
po celý zbytek našeho života
podle svatého božího práva.
To zde slavnostně slibuji.

Rozpojí své ruce. Předsedající vezme prsteny a osloví přítomné těmito
nebo podobnými slovy:
Drazí přátelé v Kristu,
prosme Boha, aby poženal tyto prsteny
jako symbol příslibu a smlouvy,
které dnes učinili … a …
Po tiché modlitbě společenství řekne předsedající:
Požehnaný jsi, Bože stále trvající lásky,
ty jsi pramen naší radosti a naplnění naší naděje.
Požehnej tyto prsteny, které budou dány a přijaty,
aby se staly znamením slibu a smlouvy,
které dnes učinili … a …
v Ježíši Kristu, našem Pánu.
Všichni:

Amen.

Ženich a nevěsta si navzájem navlečou prsteny se slovy:
…, dávám ti tento prsten
jako znamení svého slibu.
Vším čím jsem a co mám
tě ctím ve jménu Božím.
Ženich a nevěsta spojí své pravé ruce:
Předsedající: … a … se spojili slavnostními sliby
a na znamení toho spojili své ruce
a předali si prsteny.

Prohlašuji je za manžele
ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Ty, které spojil Bůh, člověk nerozlučuj.
Všichni:

Amen.

Novomanželé se mohou nyní políbit.
Svatební dokumenty mohou být podepsány nyní nebo až po skončení bohoslužby.
MODLITBY LIDU
Modlitby mohou být vedeny přítelem nebo členem rodin nevěsty
a ženicha nebo samotným předsedajícím nebo jiným duchovním
Preces

Modleme se.
Všemohoucí Bože, v tobě žijeme, pohybujeme se a
máme celé naše bytí,
shlédni milostivě na tento svět, který jsi stvořil
a za který tvůj Syn vydal svůj život.
Pohleď zvláště na všechny ty,
které jsi učinil jedním tělem ve svatém manželství.
Ať je jejich společný život svátostí tvé lásky k tomuto
zlomenému světu,
aby jednota překonala odcizení, odpuštění uzdravovalo
vinu
a radost překonávala zoufalství.
Pane ve své milosti,

Všichni:

vyslyš naše prosby.

Preces

Ať … a … žijí spolu tak,
aby síla jejich lásky obohacovala i náš život
a stala se znamením tvé věrnosti.
pane ve své milosti,

Všichni:

vyslyš naše prosby.

Preces

Ať jsou obdarováni potomky a milostí je vychovávat
tak,
aby tě i oni poznali a milovali.
Pane ve své milosti,

Všichni:

vyslyš naše prosby.

Preces

Ať je jejich domov místem pravdy, bezpečí a lásky;
jejich život nechť je příkladem starosti o druhé.

Pane ve své milosti,
Všichni:

vyslyš naše prosby.

Preces

Ať ti, kteří jsou svědky těchto příslibů,
najdou posilu pro život
a utvrzení své věrnosti.
Pane ve své milosti,

Všichni:

vyslyš naše prosby.

MODLITBA PÁNĚ
Předsedající: Spojme své modlitby a prosby v jednu modlitbu a
modleme se tak, jak nás naučil Pán.
Všichni:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá,
jako v nebi tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme naším viníkům
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé je království i moc
i sláva na věky.
Amen

POŽEHNÁNÍ MANŽELSTVÍ
Všichni zůstanou stát, jenom nevěsta a ženich si klenou. Předsedající říká jednu
z následujících modliteb:
Milosrdný Bože, vzdáváme ti díky za tvou něžnou
lásku, s níž jsi seslal Ježíše Krista, aby přišel mezi nás,
narodil se z lidské matky a učinil cestu kříže cestou
života. Děkujeme ti též, žes posvětil svazek muže a ženy
v jeho jménu. Mocí Ducha svatého vylévej hojnost
svých požehnání na tohoto muže a tuto ženu. Ochraňuj
je před nepřáteli a přiveď je k pokoji. Ať se jejich
vzájemná láska pečetí v jejich srdcích, pláštěm na jejich
ramenou a korunou na jejich čelech. Požehnej jim při
práci a ve společenství; ve spánku i při probuzení;
v radostech i strastech; v životě i ve smrti. A konečně,
přiveď je ve své milosti k tomu stolu, kde se tvoji svatí
radují po věky v tvém nebeském domě; skrze Ježíše
Krista, našeho Pána, který s tebou a s Duchem svatým
žije a vládne, jediný Bože, na věky věků.
Všichni:
Amen
Nebo:
Bože, posvětil jsi smlouvu manželství tak, že
představuje duchovní jednotu mezi Kristem a jeho
církví. Sešli proto své požehnání na tyto své věrné, aby
se navzájem milovali, uctívalu a starali o sebe ve
věrnosti a trpělivosti, vmoudrosti a skutečné zbožnosti,
aby jejich domov byl nebem požehnání a pkoje; skrze

Ježíše Krista, našeho Pána, který žije a vládne s tebou a
s Duchem svatým, jediný Bože, nyní a na věky.
Všichni:
Amen
Manželé stále klečí, předsedající uděluje požehnání
Bůh Otec, Bůh Syn, Bůh Duch Svatý ať vám žehná,
chrání vás a podporuje. Ať vás Pán obdaří svou
milosrdnou přízní a naplní svým požehnáním a milostí.
Ať spolu žijete ve věrnosti a dosáhnete v budoucím
věku život věčný.
Všichni:
Amen
POKOJ
Předsedající: Pokoj Páně ať je vždycky s vámi.
Všichni:
I s tebou.
Novomanželé se mohou nyní pozdravit.
ČTENÍ A ŽALMY VHODNÉ PRO SVATEBNÍ LITURGII
Čtení ze Starého a Nového zákona
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gn 1,27-28.31a (Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, jako muže a ženu je
stvořil.)
Tób 8,5b-8 (Ne pro smilnění nýbrž ke ctnosti)
Ř 12,1-2; 9-13 (Láska ať je boez přetvářky, ošklivte si zlo, lněte k dobrému)
1K 13 (víra, naděje a láska)
Ef 3,14-19 (spolu se svatými pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i
hlobka: úpoznat Kristovu lásku)
Ko 3,12-17 (Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti)
1J 4,7-12 (jestliže se milujete navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás
dosáhla svého cíle)

Žalmy a vhodné odpovědi
Ž 67 (Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání)
Ž 112,1-6 (Blaze tomu, jenž se bojí Hospodina nebo Aleluja)
Ž 148,1-6 (Aleluja)
Ž 150 (Aleluja)
Čtení z evangelií
1.
2.
3.
4.
5.

Mt 5,1-10 (Blaze těm, kdo hladovějí a žís¨zní po spravedlnosti, neboť oni budou
nasyceni)
Mt 22,35-40 (Miluj Hospodina, Boha svého… miluj svého bližního jako sám
sebe)
Mk 10,6-9 (A budou ti dva jedno tělo)
J 2,1-11 (Třetího dne byla svatba v Káně galillejské)
1 15,9-12 (To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem)

