Manželství
Ježíš jim odpověděl: „Nečetli jste, že Stvořitel od počátku ‚muže a ženu učinil je‘? A řekl: ‚Proto
opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo;‘ takže již nejsou dva,
ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“
Katolická církev chápe manželství jako trvalý vztah muže a ženy, ke kterému se rozhodli
svobodně a na celý život (dokud vás smrt nerozdělí), z něhož chtějí přivést na svět děti a chtějí
ho žít s Boží pomocí, ne tedy jen z vlastních sil.

Manželství vzniká dobrovolným souhlasem dvou svobodných pokřtěných lidí v přítomnosti
dvou svědků a služebníka církve (kněze). Tak se muž a žena vzájemně přijímají a dávají,
aby se stali “jedním člověkem“.
Sňatek v kostele mohou uzavřít římští katolíci mezi sebou. Ale také římskokatolík
s nepokřtěným nebo s osobou jiného vyznání - u těchto případů se vyžaduje souhlas
biskupa (vyřizuje farář). Souhlas ordináře se vyžaduje i v případě, že se církevní sňatek koná
mimo kostel, apod.
Svatbu vyřídíte ve farní kanceláři, kde Vám také vysvětlíme vše potřebné. Je
dobré, pokud přijdete minimálně 6 měsíců předem.
Co budete potřebovat k uzavření manželství?
•
•
•
•
•
•
•

potvrzení o křtu ne starší půl roku
tiskopisy a potvrzení z matriky místa oddavek - ne starší 3 měsíců
předmanželskou přípravu za doprovodu kněze
pokud žádný ze snoubenců (u smíšeného manželství pokřtěná strana) nemá bydliště
ve farnosti oddavek, tak souhlas faráře z místa bydliště jednoho z nich
ovdovělí úmrtní list manžela/manželky
rozvedení: Rozhodnutí soudu o rozvodu
ostatní dle domluvy

Ani jeden z nás není katolicky pokřtěn chtěli bychom se vzít v kostele.

I v tomto případě není situace beznadějná. Jestliže ani jeden ze snoubenců není katolicky
pokřtěn a přesto je vám křesťanství blízké se svými principy, je možné zahájit katechumenát a
přípravu na křest.
Po uvedení do života s Kristem skrze svaté svátosti se otevírá cesta i ke svátosti manželství.
Všechny další otázky vám rád zodpoví kněz –viz kontakty.
Více podrobností o svátosti: http://www.manzelstvi.cz/

