
Sobášny obrad, 2005-04-16, C-čko  Katarína Vršková a Juraj Vidéky 

Miesto, čas 

Sobášny obrad sa uskutoční na Puškinovej ulici v kostole sv. Cyrila a Metoda („C-čko“, redemptoristi) 
16. apríla 2005 o 14.05. Prosíme otvoriť kostol o 13.30. Lavice sú rezervované pre rodinu. 

Príchod a privítanie 

 Sobášny sprievod môže zaujať miesto v laviciach kostola vopred. Lavice sú rezervované pre 
rodinu a príbuzných. Za nimi sú pripravené stoličky. 

 Ženích a nevesta spolu so svedkami a rodičmi počkajú na kňaza v predsieni kostola, resp. kňaz 
počká ich. 

 Kňaz privíta ženícha a nevestu, požiada ich o snubné prstene1 a spoločne za hudobného 
sprievodu prejdú kostolom k oltáru (svadobný pochod). Prvý ide kňaz, za ním nevesta s otcom, 
za nimi ženích s mamou. (Okolo stĺpa v strede kostola sa pôjde po pravej strane.) 

 Po svadobnom pochode zaznie úvodná pieseň zboru C-čko (Keby som). 
 Pri oltári zaujmú svoje miesta; muž nech zaujme miesto po pravom boku ženy; svedkovia sa 

posadia na pripravené miesta za ženícha a nevestu (stoličky treba prisunúť, pretože budú 
odsunuté, aby sa dalo prejsť). 

 Naďalej všetci stojíme, nasleduje prežehnanie, pozdrav kňaza a úvodná modlitba. 

Bohoslužba slova 

Počas prvých dvoch čítaní sedíme. 

Prvé čítanie: Gn 2, 18-242 

Čítanie z Prvej knihy Mojžišovej - z Knihy Genezis 
Pán, Boh, povedal: „Nie je dobre byť človeku samotnému. Urobím mu pomoc, ktorá mu 
bude podobná.“ Keď Pán, Boh utvoril z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské 
vtáctvo, priviedol ho k Adamovi, aby videl, ako by ho nazval, lebo ako ho nazve, také 
bude jeho meno. A nazval Adam menom všetok dobytok, všetko nebeské vtáctvo a 
všetku poľnú zver. Ale pomoc, ktorá by mu bola podobná, nenašiel. Tu Pán, Boh, 
dopustil na Adama tvrdý spánok a keď zaspal, vybral mu jedno rebro a jeho miesto 
zaplnil mäsom. A z rebra, ktoré vybral Adamovi, utvoril Pán, Boh, ženu a priviedol ju k 
Adamovi. 

Vtedy Adam povedal: 

 „Toto je teraz kosť z mojich kostí 
 a mäso z môjho mäsa; 
 preto sa bude volať mužena, 

 lebo je vzatá z muža.“ 
 Preto muž opustí svojho otca 
 i svoju matku 

 a prilipne k svojej manželke 
 a budú jedným telom.3 
Počuli sme Božie slovo. 
Bohu vďaka. 

                                                        
1  Tie po príchode položí na oltár. Na oltári by mali byť pripravené: Biblia (český ekumenický preklad vrátane 
deuterokánonických spisov) a prenosný mikrofón. 
2  Číta Benignus. Čítajúci si nekľaká, len urobí úklon hlavy smerom k bohostánku (zlatá skrinka vľavo). 
3  Verš „A obaja, Adam i jeho žena, boli nahí a nehanbili sa jeden pred druhým.“ sa nečíta. 
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Medzispev - žalm - je odpoveďou na počuté Božie slovo, ktoré je počas svadobných obradov 
adresované celému zhromaždeniu, ale primárne obom snúbencom (preto je lepšie, keď čítania 
nečítajú snúbenci, ale sú poslucháčmi slova). Keďže žalm je odpoveďou na počuté Slovo, môže ho 
spievať jeden zo snúbencov. 
 

Žalm: Ž 103, 1-2. 3-4.8+10. 11-13 4 

R: Milostivý a milosrdný je Pán. 

Dobroreč, duša moja, Pánovi 
a celé moje vnútro jeho menu svätému. 
Dobroreč, duša moja, Pánovi 
a nezabúdaj na jeho dobrodenia. 

R: Milostivý a milosrdný je Pán. 
Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti, 
on lieči všetky tvoje neduhy; 

on vykupuje tvoj život zo záhuby, 
on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou;5 
R: Milostivý a milosrdný je Pán.6 

Milostivý a milosrdný je Pán, 
zhovievavý a dobrotivý nesmierne.7 
Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov, 

ani nám neodpláca podľa našich neprávostí. 
R: Milostivý a milosrdný je Pán. 
Lebo ako vysoko je nebo od zeme, 
také veľké je jeho zľutovanie voči tým, čo sa ho boja. 

Ako je vzdialený východ od západu, 
tak vzďaľuje od nás našu neprávosť. 
Ako sa otec zmilúva nad deťmi, 

tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja.8 
R: Milostivý a milosrdný je Pán. 
 

                                                        
4  Spieva Johi-ženích. 
5  Pokračovanie: „on naplňuje dobrodeniami tvoje roky, preto sa ti mladosť obnovuje ako orlovi.“ 
6  Pokračovanie: „Pán koná spravodlivo / a prisudzuje právo všetkým utláčaným.“ 
7  Pokračovanie: „Nevyčíta nám ustavične naše chyby, / ani sa nehnevá naveky.“ 
8  Pre úplnosť ukončenie žalmu: „14 Veď on dobre vie, z čoho sme stvorení; / pamätá, že sme iba prach. / 15 Ako tráva 
sú dni človeka, / odkvitá sťa poľný kvet. / 16 Ledva ho vietor oveje, už ho niet, / nezostane po ňom ani stopa. // 17 No 
milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť / voči tým, čo sa ho boja / a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti, / 18 
tie, čo zachovávajú jeho zmluvu, / čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich. / 19 Pán si pripravil trón v nebesiach; / kraľuje 
a panuje nad všetkými. // 20 Dobrorečte Pánovi, všetci jeho anjeli, / udatní hrdinovia, čo počúvate na jeho slová / a plníte 
jeho príkazy. / 21 Dobrorečte Pánovi, všetky jeho zástupy, / jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte. / 22 Dobrorečte Pánovi, 
všetky jeho diela, / všade, kde on panuje. / Dobroreč, duša moja, Pánovi.“ 
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Po medzispeve nasleduje druhé čítanie. 

Druhé čítanie: 1Kor 13, 1-139 

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom 
Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by 

som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.  
 A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby 
som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som 
nebol. 

 A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, 
aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. 
 Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je 
nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale 
raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. 
 Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie. 
Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, 
prestane, čo je len čiastočné. Keď som bol dieťa hovoril som ako dieťa, poznával som 
ako dieťa rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské 
spôsoby. Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle; no potom z tváre do tváre. Teraz 
poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný. 
 A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska. 
Počuli sme Božie slovo. 

Bohu vďaka. 
 
Po druhom čítaní nasleduje spev „Aleluja“. Počas spevu Aleluja a čítania z evanjelia stojíme. 

 

Alelujový verš: Jn 13, 34a alebo 1Jn 4, 12b10 

R. Aleluja. 
Žalmista: Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. 
alebo: Keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.11 

R. Aleluja. 
 

                                                        
9  Číta Danka-Mlada. Čítajúci si nekľaká, len urobí úklon hlavy smerom k bohostánku (zlatá skrinka vľavo). 
10  Spieva zbor (organista). 
11  Pre úplnosť treba dodať, že v Písme znie celý uvedený verš nasledovne: „Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa 
milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.“ 
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Nasleduje čítanie evanjelia. Číta výlučne diakon resp. kňaz. 

Evanjelium: Jn 2, 1-11 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána 
V tom čase bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu 

pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: 
„Nemajú vína.“ Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja 
hodina.“ Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ 
 Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo 
zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A 
naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni 
zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno - on nevedel, skade je, ale 
obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli -, zavolal si ženícha a vravel mu: „Každý človek 
podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré 
víno až doteraz.“ Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju 
slávu. A jeho učeníci uverili v neho. 
Počuli sme slovo Pánovo. 
Chvála tebe, Kriste. 

 
Po čítaní z evanjelia si sadneme. Nasleduje homília - príhovor kňaza resp. diakona.  
Po príhovore končí bohoslužba slova a začína svadobný obrad (všetci vstanú). 

Svadobný obrad - Otázky 

Po kázni (príhovore) všetci vstanú. Kňaz príde k snúbencom a položí im nasledujúce otázky:12 
Kňaz-Medus: Katarína a Juraj,  
rozhodli ste sa uzavrieť manželský zväzok pred tvárou Cirkvi.  

Teraz nastáva tá chvíľa, keď vaša láska  
tu pred zástupcom Cirkvi a pred cirkevnou obcou  
bude spečatená a posilnená k vzájomnej a ustavičnej vernosti  
a k ostatným manželským úlohám.  

Preto sa vás pred Bohom a Cirkvou pýtam:  
Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? 
Ženích-Juraj: Áno. 

Nevesta-Katarína: Áno. 
 
Kňaz-Medus: Katarína a Juraj, ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske  

a vo vzájomnej úcte po celý život? 
Ženích-Juraj: Áno. 
Nevesta-Katarína: Áno. 

 
Kňaz-Medus: Chcete si založiť rodinu.13 Pýtam sa vás pred Bohom a Cirkvou.  
Ste ochotní s láskou prijať deti ako Boží dar  
a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho Cirkvi? 

Ženích-Juraj: Áno. 
Nevesta-Katarína: Áno. 

                                                        
12  Už na tomto mieste je lepšie, aby nevesta odložila svadobnú kyticu. 
13  Poznámka: To je konštatovanie. 
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Manželský súhlas 

Kňaz vyzve snúbencov: Keď teda chcete uzavrieť manželský zväzok,  
podajte si ruky a pred Pánom Bohom a jeho Cirkvou  

vyjadrite svoj manželský súhlas. 
 
Nevesta odloží kyticu14 (svedkovi-Veronike) a snúbenci si podajú ruky (Krasanka: pravá, Johi: ľavá). 

 
Ženích-Juraj povie snúbenici-Kataríne: 
 

Ja, Juraj, beriem si teba, Katarína, za manželku  
a sľubujem pred všemohúcim Bohom,  
že ti budem verným manželom  

a že ťa nikdy neopustím  
ani v šťastí ani v nešťastí,  
ani v zdraví ani v chorobe  
a že ťa budem milovať a ctiť  

po všetky dni svojho života. 
 
Žena-Katarína povie mužovi: 

 
Ja, Katarína, beriem si teba, Juraj, za manžela  
a sľubujem pred všemohúcim Bohom,  

že ti budem vernou manželkou  
a že ťa nikdy neopustím  
ani v šťastí ani v nešťastí,  

ani v zdraví ani v chorobe  
a že ťa budem milovať a ctiť  
po všetky dni svojho života. 
 

Kňaz položí štólu cez spojené ruky novomanželov a potvrdí ich manželský zväzok:  
A ja v mene svätej Cirkvi potvrdzujem,  
že ste uzavreli manželstvo  

a požehnávam ho v mene Otca i Syna + i Ducha Svätého.  
Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. 
 

Všetci odpovedia: Amen. 

                                                        
14  Ak ju už neodložila bezprostredne po kázni-homílii. 
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„Prísaha“ novomanželov15 

Kňaz vyzve novomanželov, aby potvrdili manželský sľub prísahou na Sväté Písmo: 
A teraz potvrďte, čo ste si navzájom sľúbili. 

Obaja postojačky dajú ruku na Bibliu (nevesta: pravú, ženích: ľavú) a spoločne hovoria: 
Sľubujeme, že svoj manželský sľub dodržíme. Tak nám Pán Boh pomáhaj! 

Požehnanie a odovzdanie prsteňov 

Kňaz podá podnos s prsteňmi novomanželom a požehná ich (dlhšia forma požehnania). 

Požehnaj, Pane, tieto prstene.  
Žehnáme + ich v tvojom mene,  
aby tí, čo ich budú nosiť,  

zachovávali neporušenú vernosť,  
plnili tvoju vôľu,  
zotrvávali v tvojom pokoji  

a žili vo vzájomnej láske až do smrti.  
Skrze Krista, nášho Pána. 
Novomanželia: Amen. 

 
Najprv manžel vezme manželkinu obrúčku a odovzdáva ju slovami: 
Katarína,16 prijmi tento prsteň  
ako znak mojej lásky a vernosti  

v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 
 
Toto isté urobí potom manželka: 

Juraj, prijmi tento prsteň  
ako znak mojej lásky a vernosti. 
 

Nasleduje pieseň zboru (Silu nám daj). Všetci si sadneme. 

                                                        
15  Táto časť sa môže vypustiť. Zväčša novomanželia prisahajú na kríž. 
16  Tu je možné povedať „neoficiálne“ meno, napr. Krasanka. 
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Prosby, spoločná modlitba, požehnanie novomanželov a záver 
obradu 

Pri prosbách všetci stojíme.17 

Kňaz: Sestry a bratia, prosme nebeského Otca za týchto novomanželov, za všetkých tu 
prítomných i za celú Cirkev. 
Všetci sa chvíľku v tichosti modlia.18  
Spoločne budeme opakovať: Prosíme ťa, vypočuj naše prosby. 

1. Za mladomanželov: Aby títo novomanželia boli v živote šťastní a spoločným 
úsilím z tvojej milosti dosiahli šťastie tu i vo večnosti, prosme Pána. 
Prosíme ťa, vypočuj naše prosby. 

2. Aby pamätali na lásku a starostlivosť svojich rodičov a stali sa aj sami dobrými a 
kresťanskými rodičmi, prosme Pána. 
Prosíme ťa, vypočuj naše prosby. 

3. Za ich rodičov a príbuzných: Aby všetci, ktorí viedli novomanželov v ich 
doterajšom živote, tešili sa spolu s nimi a naďalej ich vytrvalo podporovali na ich 
spoločnej ceste životom, prosme Pána. 

Prosíme ťa, vypočuj naše prosby. 
4. Za tu prítomných príbuzných, priateľov a dobrodincov: Aby všetkých prítomných 

i tých, ktorí sa dnešnej slávnosti nemohli súčastniť, naplnilo tvoje požehnanie, 
prosme Pána. 

Prosíme ťa, vypočuj naše prosby. 
5. Za rodiny: Aby vo svete boli vždy dokonalejšie manželstvá a svätejšie rodiny, 

ktoré sa budú snažiť o vzájomné porozumenie a zjednotenie medzi manželmi 
a o vytvorenie láskyplného prostredia pre svoje deti, prosme Pána. 
Prosíme ťa, vypočuj naše prosby. 

6. Za svet: Aby sa pokoj a dobro a nadovšetko vzájomná láska šírili v našich 
rodinách, obciach, v štátoch a po celej zemi, prosme Pána. 
Prosíme ťa, vypočuj naše prosby. 

 

                                                        
17  Prosby môže čítať pár (muž-žena: Aleus+Lusia). Nekľakajú si, len sa uklonia smerom k bohostánku (zlatá skrinka 
vľavo). 
18  Alebo sú aspoň ticho :-) 
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Nasleduje modlitba požehnania nad novomanželmi (kňaz s vystretými rukami). Pri nej stojíme. 
Ženích a nevesta môžu skloniť hlavu na znak toho, že požehnanie prijímajú. 

Kňaz: Milé sestry a bratia, týchto novomanželov Boh spojil manželským zväzkom. 
Pokorne prosme Pána, aby ich požehnal a svojou pomocou sprevádzal. 
Všetci sa chvíľku v tichosti modlia. Potom nasleduje samotné požehnanie. 

Svätý Otče, Tvorca celého sveta,  
ty si muža a ženu stvoril na svoj obraz  
a ich zväzok si zahrnul požehnaním.  
Pokorne ťa prosíme za túto novomanželku,  

ktorá sa manželskou zmluvou spája so svojím mužom,  
aby si ju štedro požehnal.  
Tvoje požehnanie nech zostúpi na ňu a na jej manžela,  

aby sa v manželstve vzájomne obdarúvali láskou  
a aby vynikali mravnou čistotou.  
V radosti nech ťa chvália,  

v žiali nech ťa hľadajú,  
v námahách nech majú útechu, že si s nimi a že im chceš pomôcť.  
V trápeniach nech cítia, že stojíš pri nich a že ich chceš zmierniť.  

A po šťastnej starobe nech sa stretnú so svojimi drahými v nebeskom kráľovstve.  
Skrze Krista, nášho Pána. 
Všetci: Amen. 
 

Modlitba “Otče náš” (všetci spoločne):19 
Otče náš, ktorý si na nebesiach, 
posväť sa meno tvoje, 

príď kráľovstvo tvoje, 
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. 
Chlieb náš každodenný daj nám dnes 

a odpusť nám naše viny, 
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, 
a neuveď nás do pokušenia, 

ale zbav nás zlého, 
lebo tvoje je kráľovstvo, moc i sláva naveky. Amen. 
 

Kňaz potom vyzve novomanželov a svedkov, aby prišli k oltáru podpísať zápisnice; najprv ich podpíše 
novomanžel – cirkevnú aj štátnu zápisnicu – potom tak urobí novomanželka (použije formu krstné 
meno, nové priezvisko, rodné priezvisko), potom chvíľu počkajú, kým zápisnice podpíšu svedkovia. 
Medzitým zbor spieva pieseň (Je krásny deň). 

Po podpísaní zápisnice a skončení piesne nasleduje sprievod k východu z kostola (kňaz ide za 
novomanželmi). Počas sprievodu hrá organ (svadobný pochod). Zbor môže ešte zaspievať vhodnú 
pieseň (Každý deň, Ecclesiasticus). 

 
19  Mt 6, 9-13. 


