CIRKEVNÉ

P O Ž E H NA N I E M A N Ž E L S T V A
(po občianskom sobáši)

1.
Úvodná hudba alebo spev piesne.
2.
Sobášny príhovor na základe biblického textu uvedený suspíriom alebo Apoštolským
pozdravom.
3.
Sobášne otázky:
Keď si po vykonaní občianskeho sobáša žiadate, aby vaše manželstvo bolo aj evanjelicko
kresťanským spôsobom, totiž slovom Božím a modlitbou požehnané, pýtam sa vás:
a) Sľubujete žiť vo svojom manželstve tak, ako to od kresťanských manželov vyžaduje sám
Pán Boh vo svojom slove; sľubujete? Odpoveď: Sľubujeme.
b) Chcete svoje rozhodnutie potvrdiť pred Pánom Bohom a v prítomnosti kresťanských
svedkov aj predpísaným slávnostným sľubom (predpísanou svätou prísahou), chcete? Odpoveď:
Chceme.
4.

Slávnostná prísaha. (Podľa sobášneho poriadku. Pri neveste uvádzať: rod. N.)
Prítomných prosím, aby povstali, a vy pokľaknite, podajte si pravé ruky a hovorte za
mnou. Najprv Vy, milý brat, takto:
Ja, ...................., / slávnostne na svoju česť a kresťanskú vieru prisahám / pred trojjediným
Pánom Bohom: / Otcom, Synom i Duchom Svätým, / a pred prítomnými kresťanskými
svedkami, / že teba, ...................., / ktorú som si dobrovoľne vyvolil za manželku, / neopustím
ani v biede, / ani v chorobe, / ani v šťastí, / ani v nešťastí, / ani v nedostatku, / ale budem ťa
milovať, / o teba sa starať, / vernosť ti zachovávať / a tak, ako to Pán Boh vo svojom slove
prikazuje, / s tebou verne nažívať až do smrti.
A teraz Vy, milá sestra, hovorte za mnou takto:
Ja, ...................., rod. .................... / slávnostne na svoju česť a kresťanskú vieru prisahám /
pred trojjediným Pánom Bohom: / Otcom, Synom i Duchom Svätým, / a pred prítomnými
kresťanskými svedkami, / že teba, ...................., / ktorého som si dobrovoľne vyvolila za
manžela, / neopustím ani v biede, / ani v chorobe, / ani v šťastí, / ani v nešťastí, / ani v
nedostatku, / ale budem ťa milovať, / o teba sa starať, / vernosť ti zachovávať / a tak, ako to Pán
Boh vo svojom slove prikazuje, / s tebou verne nažívať až do smrti.
A teraz obaja spolu hovorte za mnou takto:
Tak nám pomáhaj trojjediný Boh: / Otec, Syn i Duch Svätý, / na veky požehnaný. /
Amen.
5.

Vyhlásenie a požehnanie manželstva.
Vaše manželstvo, ktoré ste práve uzavreli, ja, služobník Boží a Kristov, mocou svojho úradu
požehnávam a za riadne kresťanské manželstvo vyhlasujem. Robím to v mene Boha: Otca, Syna i
Ducha Svätého (+ urobí kríž) s prosbou (podíde a položí ruku na ich spojené ruky): "Požehnaj vám
Hospodin zo Siona!" a s napomenutím Pánovho slova: "Čo Boh spojil, človek nerozlučuj!" Amen.
(Môže nasledovať odovzdanie obrúčok so slovami: Nech vám tieto obrúčky stále pripomínajú, že
patríte v manželstve jeden druhému. Ako ony nemajú konca, tak nech sa nikdy neskončí vaša láska.)
6.

Modlitba manželov.
A teraz proste v úprimnej modlitbe Otca nebeského o pomoc, milostivú ochranu a
požehnanie pre svoje manželstvo:

Hospodine, Otče náš nebeský, k Tebe voláme pokorne a srdečne Ti ďakujeme za všetku
lásku, ktorú si nám preukazoval až po tento deň, keď si nás zväzkom kresťanského manželstva
spojil v jedno. / Pritom Ťa vrúcne prosíme, ráč nám naše manželstvo milostivo chrániť až do
konca. / Požehnávaj nás na duši i tele, a daj nám po kresťansky príkladne spolunažívať pred
Tebou i pred ľuďmi. / Ježiši Kriste, Pane náš a Ženíchu nebeský, pripoj sa k nám na ceste nášho
manželského života a zostaň s nami ako náš hosť v novej domácnosti. / Bože Duchu Svätý,
pomáhaj nám žiť v svornosti, láske, vernosti a kresťanskej trpezlivosti až do smrti. / Trojjediný
Bože, požehnaj naše vchádzanie i vychádzanie od tohto času až na veky. Amen.
7.

Modlitba prítomných za manželov.
Aj my ostatní pomodlime sa za týchto manželov takto:

Všemohúci Pane Bože, Otče náš nebeský, ktorý si stvoril muža a ženu a ustanovil
manželský stav, pokorne Ťa prosíme, ráč láskavo požehnať a od všetkého zlého zachovať i týchto
(mladých) kresťanov, čo si dali sľub doživotnej lásky a vernosti. Žehnaj im, Bože, zo svojho Siona
na všetkých daroch duše i tela. Daj im v tomto stave príkladne žiť, a to Tebe na česť a sebe na
časný i večný prospech. Urob to pre Ježiša Krista, svojho milého Syna, nášho Pána a Spasiteľa.
Amen.
8.
9.

Otčenáš, Sláva, Apoštolské alebo Áronovské požehnanie.
Spev piesne alebo organová hra.

