Formulář svatebního obřadu
Průvod: napřed ženich s maminkou, pak svědci, pak ostatní rodiče. Po malé pauze uvádí
farář nevěstu vedenou otcem.
Otevření

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
Pozdrav

Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství
svatého Ducha s vámi se všemi.
Oslovení ženicha a nevěsty

Sešli jsme se zde, protože nás pozvali X a Y, abychom byli u toho,
když vstoupí do manželství, abychom spolu s nimi předstoupli
před Boží tvář.
Milá X, milý Y,
všichni se radujeme z vaší lásky.
Přicházíte uzavřít manželství svým veřejným souhlasem a slibem.
A církev vám nabízí svou pomoc, modlitbu a prosbu o požehnání.
Dříve však, prosme Boha o odpuštění všeho tíživého v našem
svědomí, uvědomme si svou slabost a nedostatečnost a připravme
se tak ke slyšení Božího slova, otevřme svá srdce pro Boží
zaslíbení.
Po chvíli ticha následuje modlitba

Modleme se:
Dobrý Bože,
Ty jsi stvořil muže a ženu, aby byli jedno tělo a jedna duše,
a také X a Y jsi povolal, aby se sobě s láskou odevzdali.

Děkujeme ti za všechno dobré, co jsi X a Y dallásku a péči rodičů,
za to, žes jim dal se navzájem najít.
Děkujeme ti za dar víry a společenství církve.
Děkujeme ti za dar víry i otevřenosti k víře.
Děkujeme za zaslíbení, která X a Y dáváš.
Prosíme tě:
Odpusť vše, čím jsme se proti tobě nebo proti svým bližním
provinili, i to, co jsme měli udělat a neudělali.
A otevři nám teď svým Duchem naše uči a srdce, abychom tvá
zaslíbení slyšeli a přijali.
Skrze Ježíše Krista,
tvého milovaného Syna a našeho Pána a bratra,
který s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje na věky věků. Amen.
Čtení z Písma svatého

Poslyšme nyní …
Homilie
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SVATEBNÍ OBŘAD

Milí přátelé, X a Y se rozhodli uzavřít manželství a přejí si, aby je
Bůh požehnal.
Jejich manželství nestojí v cestě žádné překážky, znají navzájem
svůj zdravotní stav i všechny podstatné okolnosti.
Dohodli se na užívání příjmení X a Y.
(Protože byli splněny všechny náležitosti pro uzavření manželství
ptám se vás nyní:)
Nyní nastala chvíle svatebního obřadu - prosím vás, X a Y, i vás,
ctěné shromáždění, abyste povstali.
Otázky

X a Y, rozhodli jste se uzavřít manželství.
Ptám se vás před církví a před Bohem:
je toto vaše rozhodnutí svobodné a upřímné?
Chcete si slíbit lásku, úctu a věrnost.
Ptám se vás před církví a před Bohem:
zavazujete se k tomu na celý život?
Chcete žít jako rodina.
Ptám se vás před církví a před Bohem:
Ptám se vás zda chcete své děti radostně přijmout jako dar od
Pána Boha a dosvědčovat jim i ostatním lidem, že vám víra
v Ježíše Krista dává sílu k tomu, abyste si byli věrni, odpouštěli si
a milovali se, jako i Kristus miloval vás?
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Vzájemný souhlas (slavnostní slib)

Potvrďte toto své rozhodnutí podáním ruky a slibem:
formou slibu

Já, X, odevzdávám se tobě, Y, a přijímám tě za manželku.
Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost,
že tě nikdy neopustím, a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až
do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.
Já, Y, odevzdávám se tobě, X, a přijímám tě za manžela.
Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost,
že tě nikdy neopustím, a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až
do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.
nebo formou otázek

X, přijímáš Y za manželku a slibuješ, že jí zachováš lásku, úctu a
věrnost, že ji nikdy neopustíš a že s ní poneseš všechno dobré i zlé
až do smrti?
Y, přijímáš X za manžela a slibuješ, že mu zachováš lásku, úctu a
věrnost, že ho nikdy neopustíš a že s ním poneseš všechno dobré i
zlé až do smrti?
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Eulogická modlitba (Benedictio Dei super sponsum et sponsam)

Modleme se:
Bože, Stvořiteli světa.
Chválíme tě, neboť jsi na počátku vše povolal k bytí.
Člověka jsi stvořil jako muže a ženu
a požehnal jsi jejich společenství,
aby byli partnerem jeden druhému a svým dětem otcem a matkou.
Chválíme tě, Bože, náš Pane,
neboť jsi vyvolil svůj lid a jsi s ním spojen poutem věrnosti;
manželství jsi pak povýšil, aby bylo znamením tvé smlouvy.
Tvůj lid se choval nevěrně a přece jsi jej nezamítl.
V Ježíši Kristu jsi smlouvu obnovil a v jeho vydanosti na kříži
navždy zpečetil.
Manželské společenství muže a ženy jsi tak povznesl k nové
důstojnosti, a zdokonalil jej jako smlouvu lásky a pramen života.
Tam, kde muž a žena spolu žijí v lásce, odevzdání a odpuštění,
tam je zjevná tvá věrnost vůči nám.
Proto tě, Bože, jenž miluješ člověka, prosíme,
shlédni milostivě na “X
” a “Y
”,
kteří stojí nyní před tebou a vyprošují si tvé požehnání.
Ať jim tvůj svatý Duch daruje jednotu a posvětí smlouvu jejich
lásky.
Ať chrání jejich lásku před každým ohrožením.
Ať jim dopřeje, aby rostli a vzájemně se podporovali ve všem
dobrém.
Pomoz jim, aby manželství prožívali jako křesťané
a nezdráhali se přijmout zodpovědnost za svět.
Dej jim otevřenost pro druhé lidi a připravenost pro jejich nouzi.
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Dopřej jim štěstí otcovství a mateřství a pomoz jim, aby
křesťansky vychovali své děti.
Dopřej jim zdraví a radost ze života až do stáří,
v nouzi a nemoci jim dej sílu a důvěru.
Na konci života je přiveď do společenství svatých,
k oné slavnosti bez konce, kterou jsi připravil těm, kteří tě milují.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
který s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje
po všechny věky věků. Amen.
Potvrzení

Před Bohem, před církví a před tímto shromážděním potvrzuji, že
jste řádně uzavřeli manželství.
vložit ruku nebo štólu na spojené ruce manželů:

Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!
Prsteny

Prosíme tě, Pane, žehnej lásce X a Y, ať nikdy nepřestane, a dej ať
jejich věrnost jim ustavičně připomínají tyto prsteny. Skze Krista,
našeho Pána. Amen.
nebo

Vyměňte si nyní tyto snubní prsteny.
Ať jsou pro Vás stálým znamením vaší věrnosti.
Polibek

novomanželský polibek
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Podpisy

Nyní prosím novomanžele a svědky, aby podepsali protokol
o uzavření manželství.
Žalm dobrořečení (např. Ž 144, 8-9.10+15.17-18)

Milosrdný a milostivý je Hospodin,
shovívavý a plný lásky.
Dobrotivý je Hospodin ke všem
a soucit má se všemi svými tvory.
Ať tě chválí Hospodine, všechna tvá díla
a tvoji zbožní ať tě velebí!
Oči všech doufají v tebe
a ty jim dáváš pokrm v pravý čas.
Spravedlivý je Hospodin na všech svých cestách
a svatý je ve všech svých činech.
Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají,
všem, kdo ho vzývají upřímně.
Přímluvná modlitba

Nyní je v této radostné chvíli prostor myslet na vše co přijde, co X
a Y budou prožívat. A myslet také na všechny potřebné.
K modlitbě přímluv jste zváni se připojit, větou, prosbou:
Pane, smiluj se.
Prosíme tě, Pane, za X a Y, za jejich víru, naději a lásku, za jejich
radost, zdraví a štěstí. Dej ať je spojuje nejen smlouva, kterou
dnes mezi sebou uzavřeli, ale také opravdová láska.
Pane, smiluj se.
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Dej jim trpělivost v každém soužení a vytrvalost v hledání tvé
vůle.
Pane, smiluj se.
Žehnej jejich práci i jejich službu druhým lidem, pomoz jim také,
aby měli čas na sebe a čas na odpočinek.
Pane, smiluj se.
Prosíme za všechny, kdo žijí v manželství, za rodiny s dětmi.
Zvlášť myslíme na manželství, která procházejí krizí, vzájemným
odcizením a nedůvěrou.
Pane, smiluj se.
Prosíme za všechny rozvedené, kterým manželství ztroskotalo,
za jejich děti. A za všechny neoddaná partnerství, aby rostli ve své
vzájemné lásce.
Pane, smiluj se.
Prosíme za všechny, kdo zasvětili svůj život tobě nebo službě pro
druhé lidi.
Pane, smiluj se.
Prosíme za všechny, kdo jsou opuštěni, jdou životem sami, za
všechny kdo trpí.
Pane, smiluj se.
A prosíme za spravedlnost a mír na celém světě.
Pane, smiluj se.
Prosíme, dávej nám dary svého Ducha, ať všichni víc a víc
vrůstáme do tvé rodiny, kterou jsi nám v Ježíši Kristu otevřel.
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Pomoz nám všem hledat tvé království, nechat se překvapit a
obdarovat tvou láskou a odevzdat se ti s pokorným a otevřeným
srdcem. Vždyť ty pro nás všechny lidi chceš to nejlepší, ty jsi naše
útočiště i síla a tvá je všechna moc i sláva.
Modlitba Páně

Připojme se nyní všichni společně, byť by to bylo jen několika
slovy, která si pamatujeme, k modlitbě, kterou nás naučil náš Pán:
Otče náš, který jsi v 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 našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.
Poděkování

Požehnání

Požehnání všemohoucího Boha, Otce i Syna i Ducha svatého, ať
na vás a na všechny sestoupí a zůstane s vámi navždy. Amen.
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