SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE – ODDAVKY
Svatební obřad bude beze mše svaté – tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je
nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude
svátostné. Pokud však nepokřtěný partner přijme někdy v budoucnu svátost křtu, tímto
okamžikem se vaše manželství stane svátostným.
PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY
Kněz si oblékne albu, štólu a bílý pluviál. Ve stanoveném čase se pak odebere spolu
s přisluhujícími ke kostelnímu vchodu, kde přivítá ženicha a nevěstu.

(HUDBA)
Nyní se koná slavnostní průvod od kostelního vchodu k oltáři. Tradiční uspořádání
průvodu bývá následující:
- ministranti
- kněz
- ženich (doprovázený matkou) – po příchodu ke klekátku zaujme své místo u
klekátka
- (následuje malý odstup)
- oba svědkové – po příchodu k první lavici zaujmou své místo v lavici
- (následuje velký odstup)
- družičky (sypou lístky květů před nevěstu)
- nevěsta (doprovázená otcem) – po příchodu ke klekátku předá otec symbolicky
nevěstu ženichovi ; nevěsta zaujme své místo u klekátka
Tradiční pořadí ženicha a nevěsty u klekátka bývá následující:

O L T Á Ř

KLEKÁTKO
ŽENICH

NEVĚSTA
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Nyní kněz osloví ženicha a nevěstu a všechny přítomné, aby je tak připravil ke
slavení svatebního obřadu.
BOHOSLUŽBA SLOVA
Bohoslužba slova se koná obvyklým způsobem. Mohou být čtena tři čtení, z nichž
první je ze Starého zákona.
Po přečtení evangelia následuje vhodná hudba.

(HUDBA)
Po doznění hudby začíná vlastní svatební obřad.
SVATEBNÍ OBŘAD
OTÁZKY
Všichni stojí, také ženich a nevěsta, jimž klade kněz tyto otázky:
N. a N., rozhodli jste se uzavřít manželství.
Ptám se vás před církví a před Bohem:
Je toto vaše rozhodnutí svobodné a upřímné?
Ženich a nevěsta odpoví:
Ano.
Chcete si slíbit lásku, úctu a věrnost.
Ptám se vás před církví a před Bohem:
Zavazujete se k tomu opravdu na celý život?
Ženich a nevěsta odpoví:
Ano.
Následující otázku je možno podle okolností vynechat (např. jsou-li snoubenci
pokročilejšího věku):
Chcete založit rodinu.
Ptám se vás před církví a před Bohem:
Přijmete děti od Boha ochotně
a budete je vychovávat podle Božího zákona?
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Ženich a nevěsta odpoví:
Ano.
VZÁJEMNÝ SLIB
Kněz vyzve ženicha a nevěstu:
Potvrďte toto své rozhodnutí podáním ruky a slavným slibem:
Ženich říká:
Já, N., odevzdávám se tobě, N.,
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.
Nevěsta říká:
Já, N., odevzdávám se tobě, N.,
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.
POTVRZENÍ KNĚZEM
Kněz přijímá jejich vzájemný souhlas a říká:
Ať Bůh ve své dobrotě upevní váš slib,
který jste vyjádřili před církví,
a naplní vás svým požehnáním.
Nyní kněz sváže štólou spojené ruce manželů a pokračuje:
Co spojil Bůh, ať člověk nerozlučuje.
Kněz potom vyzve přítomné k chvále Boží:
Dobrořečme Pánu.
Všichni odpovídají:
Bohu díky.
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POŽEHNÁNÍ A PŘEDÁNÍ PRSTENŮ
Kněz žehná snubní prsteny následující žehnací formulí:
V tvém jménu, Pane,  žehná církev tyto prsteny;
sešli na ně své požehnání,
aby byly znamením dokonalé věrnosti:
Ať tvoji služebníci N a N ustavičně plní tvou vůli
a žijí spolu ve svornosti a vzájemné lásce
až do smrti.
Skrze Krista, našeho Pána.
Všichni odpoví:
Amen.
Kněz pokropí snubní prsteny svěcenou vodou a předá je novomanželům.
Nyní manžel navlékne prsten manželce. Přitom říká:
N., přijmi tento prsten
na znamení mé věrnosti a lásky.
Je-li křesťan, může připojit:
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Poté manželka navlékne prsten manželovi. Přitom říká:
N., přijmi tento prsten
na znamení mé věrnosti a lásky.
Je-li křesťanka, může připojit:
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Nyní si novomanželé dají první manželské políbení.

(HUDBA)
PŘÍMLUVY
Kněz se vrátí k sedadlu, také manželé se mohou odebrat ke svým sedadlům. Potom
ihned následují přímluvy.
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Po skončení přímluv pokračuje kněz těmito slovy:
Obraťme se k našemu nebeskému Otci modlitbou,
kterou nás naučil náš Pán Ježíš Kristus.
A ostatní se připojí:
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 našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

(HUDBA)
VÝZVA K MODLITBĚ ZA MANŽELE
Po modlitbě Otčenáš zůstanou manželé na místě a kleknou si.
Kněz stojí se sepjatýma rukama a říká:
Pokorně prosme nebeského Otce,
ať žehná těmto svým služebníkům,
aby je v Kristu ustavičně spojovala
nejen posvátná smlouva,
ale i opravdová láska.
MODLITBA ZA MANŽELE
Po chvíli tiché modlitby pokračuje kněz, s rukama vztaženýma nad manžele,
modlitbou za manžele.

(HUDBA)
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ZÁVĚR OBŘADU
Oddavky končí závěrečným požehnáním. Kněz žehná novomanželům i všem
přítomným.
Po tomto požehnání se novomanželé, jejich svědkové a oddávající kněz podepíší do
knihy oddaných, což se slavnostně koná na oltáři.

(HUDBA)
Po zápisu do matriky se koná slavnostní průvod z kostela (v průvodu z kostela jde
pouze kněz a za ním novomanželé). Tím svatební obřad oficiálně končí.
Potom již neformálně se vyřizuje ostatní dokumentace o uzavření manželství (v
sakristii). Rovněž následují gratulace, fotografování apod.
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ZÁVĚREM
Drazí snoubenci!
Spolu jsme prodělali krátkou přípravu na váš sňatek. Položili jsme dobrý základ,
ale své další životní štěstí budete už budovat sami. Byli jste k tomu posvěceni a máte
záruku Boží pomoci.
Nezapomeňte, že Ježíš Kristus chce být vaším trvalým hostem. Nezavírejte před
ním dveře! Mluvte s ním svými vlastními, upřímnými slovy v denní modlitbě, posilujte
své přátelství s ním návštěvou kostela, kde on přebývá s námi ve svatostánku. Hledejte vždy sílu a pomoc u Boha, vždyť on byl na vaší svatbě. Boží požehnání, které jste
při oddavkách dostali, posilňujte a rozmnožujte pravidelnou účastí na mši svaté v neděli. K svatému přijímání přistupujte alespoň o Vánocích a Velikonocích, ale pokud
možno co nejčastěji. Tím se bude váš přátelský vztah ke Kristu Pánu obnovovat a
utvrzovat.
Žijte náboženským životem hned od prvního dne svého manželství. Modlete se
spolu, choďte spolu do kostela a ke stolu Páně. Co nebudete dělat hned od počátku,
nebudete asi dělat už nikdy.
Také já, jako váš duchovní otec, vám nabízím svou pomoc. Stál jsem přece u
vaší svatby a nechci vám být cizí. Budu rád, uvidím-li vás v kostele, ale máte otevřené
dveře i na faru, kdykoliv byste potřebovali radu nebo nějakou pomoc.
Těším se na setkání s vámi při křtu vašich dětí. Před jejich křtem se zase uvidíme
a na velký den vašich dětí se opět připravíme.
Modlím se za vás a ze srdce vám přeji, aby vás stále provázelo Boží požehnání.
Váš
duchovní otec

P. Jan
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