
Svatební obřady 

Všichni se shromáždí před vchodem do kostela a vyčkají příchodu kněze, kterému snoubenci předají svatební 
prstýnky a občanské průkazy. 
 
Řazení průvodu: 
ministranti, kněz, ženich s matkou, 2 svědci, rodiče, svatební hosté, kteří udělají špalír kolem lavic, nevěsta 
s otcem a poslední jdou družičky. 

ÚVODNÍ OBŘADY 
 

Kněz: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Všichni: Amen. 
 
Kněz: Milí snoubenci, církev se s vámi raduje a vítá vás i vaše rodiče a přátele v tento 
den, kdy stojíte před Bohem, naším společným otcem, a vstupujete na celý život do 
manželství. Ať Pán v tento pro vás radostný den vyslyší vaše prosby, ať vám poskytne 
svou pomoc, chrání vás a dá vám vše, po čem v srdci toužíte a splní všechny vaše 
přání. 
 
Kněz: Modleme se: 
Bože, vyslyš naše prosby za své služebníky N a N, kteří před tvým oltářem vstupují do 
manželství. Naplň je milostí a upevni jejich vzájemnou lásku. Skrze Krista, našeho 
Pána. Všichni: Amen. 

BOHOSLUŽBA SLOVA 
 
Lektor: Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. 
 
Bratři a sestry, 
usilujte o to, abyste měli dary stále lepší. A teď vám chci ukázat ještě mnohem vzácnější 
cestu. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako 
zvučící kov a řinčící zvon. Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem 
tajemstvím, ovládal všecko, co se může vědět, a víru měl v největší míře, takže bych hory 
přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic. A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám, 
a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl při tom lásku, nic mi to neprospěje. 
Láska je shovívavá, dobrosrdečná, láska nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá, 
nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo 
ublíží, má zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle 
pravdy. Všecko omlouvá, všemu věří, nikdy nad nikým nezoufá, všecko vydrží. 
Láska nikdy nepřestává. 
 

Lektor: Slyšeli jsme slovo Boží. 
Všichni: Bohu díky. 
 
Kněz: Pán s vámi. 
Všichni: I s tebou. 
Kněz: Slova svatého evangelia podle Matouše. 
Všichni: Sláva tobě, Pane. 
 



Jeden zákoník se otázel Ježíše: „Mistře, které přikázání je v zákoně největší?" On mu 
řekl: „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou 
myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: 'Miluj svého bližního jako 
sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá cely Zákon i Proroci." 
 
nebo 
 

Slova svatého evangelia podle Marka. 
Ježíš řekl: „Od počátku stvoření 'učinil Bůh muže a ženu. Proto opustí muž svého 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! 
 

Kněz: Slyšeli jsme slovo Boží. 
Všichni: Chvála tobě, Kriste. 
 

OTÁZKY PŘED MANŽELSKÝM SLIBEM 

Kněz: Milí snoubenci, přišli jste na místo, kde se shromažďuje církev kolem svého Pána. 
Chcete uzavřít své manželství před služebníkem církve, uprostřed společenství 
věřících, aby sám náš Pán zpečetil váš svazek svou milostí.  

Kristus žehná vaší lásce, a jako vás kdysi posvětil svátostí křtu, tak vás nyní chce 
zahrnout milostí svátosti manželství pro váš společný život, abyste jej prožili ve věrné 
lásce až do smrti.  

Před tímto shromážděním církve proto veřejně potvrďte svůj úmysl. 

Kněz: N a N, rozhodli jste se uzavřít manželství. 
Ptám se vás před církví a před Bohem: 
Je toto vaše rozhodnutí svobodné a upřímné? 
Ženich: Ano. Nevěsta: Ano. 
 
Kněz: Chcete si slíbit lásku, úctu a věrnost. 
Ptám se vás před církví a před Bohem: 
Zavazujete se k tomu opravdu na celý život? 
Ženich: Ano. Nevěsta: Ano. 
 
Kněz: Ptám se vás před církví a před Bohem: 
Přijmete děti od Boha ochotně 
a budete je vychovávat podle Božího zákona? 
Ženich: Ano. Nevěsta: Ano. 
 

VZÁJEMNÝ SLIB 
 
Kněz: Potvrďte toto své rozhodnutí podáním ruky a slavným slibem: 
  



Varianta A Varianta B 
 
Ženich: 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. 
 

 
Ženich: Já, N, odevzdávám se tobě, N, 
a přijímám tě za svou manželku. 
Slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých, 
ve zdraví i nemoci, 
v hojnosti i nedostatku. 
Chci tě milovat a ctít po celý svůj život , 
dokud nás smrt nerozdělí. 
 

 
Nevěsta: 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. 
 

 
Nevěsta: Já, N, odevzdávám se tobě, N, 
a přijímám tě za svého manžela. 
Slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých, 
ve zdraví i nemoci, 
v hojnosti i nedostatku. 
Chci tě milovat a ctít po celý svůj život, 
dokud nás smrt nerozdělí. 
 

 

PŘIJETÍ SLIBU JMÉNEM CÍRKVE 
 

Kněz: Ať Bůh ve své dobrotě upevní váš slib, který jste vyjádřili před církví, a naplní vás 
svým požehnáním. Co spojil Bůh, ať člověk nerozlučuje. 

POŽEHNÁNÍ A PŘEDÁNÍ PRSTENŮ 
 

Kněz: Prosíme tě, Pane, žehnej + lásce těchto svých služebníků, 
ať nikdy nepřestane, a dej, ať jejich věrnost jim neustále připomínají tyto prsteny. 
Skrze Krista, našeho Pána. Novomanželé: Amen. 
 
Novomanžel: N, přijmi tento prsten na znamení mé věrnosti a lásky. 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. 
Novomanžel navlékne své manželce prstýnek na prst. 

 
Novomanželka: N, přijmi tento prsten na znamení mé věrnosti a lásky. 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. 
Novomanželka navlékne svému manželovi prstýnek na prst. 
 
Nyní si novomanželé mohou dát první manželské políbení. 

PŘÍMLUVY 
Kněz: Ve společenství s Matkou Boží a našimi svatými ochránci prosme všichni Pána: 
Kněz: Prosme Pána za služebníky Boží N a N: Všichni: Pane, smiluj se. 
Kněz: Prosme za,jejich víru, naději a lásku: Všichni: Pane, smiluj se. 
Kněz: Prosme za jejich zdraví a štěstí: Všichni: Pane, smiluj se. 
Kněz: Prosme za jejich trpělivost v soužení: Všichni: Pane, smiluj se. 

Kněz: Prosme za požehnání pro jejich práci: Všichni: Pane, smiluj se. 
Kněz: Prosme za jejich vytrvalost v plnění vůle Boží: Všichni: Pane, smiluj se. 



MODLITBA ZA MANŽELE 
 
Nyní si novomanželé kleknou na klekátko a kněz se modlí modlitbu za manžele: 

 

Kněz: Modleme se za tyto manžele, spojené posvátnou smlouvou. Ať jim dá Bůh hojnost 
svého požehnání, aby je vždy spojovala opravdová láska. 
 
Bože všemohoucí, ty jsi všechno stvořil a všemu dal svůj řád. A k svému obrazu jsi učinil 
člověka jako muže a ženu. A v ženě jsi dal muži nerozlučnou pomocnici, takže už nejsou 
dva, ale jedno tělo a jedna duše, a učíš nás, žo co jsi spojil, člověk nemá právo rozloučit. 
 
Bože svatý, 
ty jsi spojení muže a ženy posvětil a učinil z něho veliké tajemství, neboť manželství je 
obrazem jednoty tvého Krista a církve. 
 
Bože, z tvé vůle se žena od počátku stvoření spojuje s mužem a ty jejich společenství 
naplňuješ svým požehnáním, o něž je nepřipravil ani prvotní hřích, ani vody potopy. 
 

Shlédni milostivě na tyto své služebníky, kteří své životy spojují v manželství a prosí o 
tvou ochranu a požehnání. Vlej do jejich duše milost svého Svatého Ducha a naplň jejich 
srdce svou láskou, aby navždy zůstali věrni svému vzájemnému slibu. 
 
Své služebnici N... dej lásku a mírnost, ať žije podle příkladu svatých žen, o kterých čteme 
v knihách písma.  
 
Svému služebníku N... dej, ať má ke své ženě důvěru a úctu, a ať ji vždycky miluje jako 
Kristus miluje svou církev. 
 
A oba ať nikdy nezapomenou, žes je společně povolal do svého království.  
Upevni je ve víře, ať jsou věrní tobě i sobě navzájem, ať žijí podle evangelia a vydávají 
svědectví Kristu. 
(Dej ať dobře vychovají své děti a dočkají se na nich radosti.) 
Dej, ať spolu žijí šťastně. 
Dej jim dlouhá léta a nakonec život věčný. 
Skrze Krista, našeho Pána. 
Amen. 

POŽEHNÁNÍ 
 

Kněz: Požehnání všemohoucího Boha, 
Otce i Syna i Ducha svatého, ať na vás sestoupí a zůstává s vámi vždycky. 
Všichni: Amen. 
 
Následuje podepsání matriky (novomanželé a svědci). 
Během podepisování matriky udělají svatební hosté špalír a novomanželé vyjdou z kostela,  
kde novomanželům všichni popřejí. 
 


