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VYSLUHOVANIE SVIATOST I  MANŽELSTVA  
 

 „Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou dôverné celoživotné 

spoločenstvo života a lásky, ustanovil Stvoriteľ a vybavil vlastnými zákonmi. Svojou prirodzenou 

povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí. Manželskú zmluvu 

medzi pokrstenými Kristus Pán povýšil na hodnosť sviatosti. Preto medzi pokrstenými nemôže 

jestvovať platná manželská zmluva bez toho, aby zároveň nebola sviatosťou.“ (porov. 

Katechizmus katolíckej Cirkvi 1660, Kódex kanonického práva 1983, kán. 1055 §2) 

 

 SLÁVENIE  SVIATOSTI  MANŢELSTVA 
 

Sviatosť manželstva sa vysluhuje kaţdú sobotu okrem adventného a pôstneho obdobia 

vo farskom Kostole Najsvätejšej Trojice a v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Štefanove. Je potrebné 

osobne si dohodnúť organistu (o kontakt požiadajte na Farskom úrade). 

 

 ŢIADOSŤ O SVIATOSŤ MANŢELSTVA 
 

 Snúbenci, ktorí sa rozhodli uzavrieť sviatostné manželstvo, sa môžu prihlásiť na farskom 

úrade najneskôr 3 mesiace pred plánovaným dňom sobáša. 
 

 O sviatosť manželstva žiadajú jedine snúbenci.  
 

 K zápisu sa od obidvoch vyžaduje krstný list (ak boli krstení mimo územia farnosti 

Tvrdošín). Ten nesmie byť ku dňu uzatvárania manželstva starší ako pol roka. Pri sobáši musia byť 

dvaja svedkovia. Pri zápise je potrebné tiež uviesť meno, priezvisko, zamestnanie, náboženstvo 

a trvalé bydlisko svedkov. 

 Zároveň sú snúbenci povinní aspoň 1 mesiac pred termínom sobáša spísať na Matričnom 

úrade Žiadosť o uzavretie manželstva. Potrebujú k tomu rodný list, identifikačnú kartu (občiansky 

preukaz) a meno, priezvisko a rodné číslo svedka. 

 

 PRÍPRAVA NA SLÁVENIE SVIATOSTI MANŢELSTVA 
 

Kánon 1063 CIC 1983 ukladá duchovným pastierom povinnosť starať sa, aby vlastné 

cirkevné spoločenstvo poskytovalo veriacim pomoc, ktorou sa manželský stav má uchovávať 

v kresťanskom duchu a napredovať v dokonalosti. A v druhom bode tohto predpisu sa píše, že túto 

pomoc treba predovšetkým poskytovať osobnou prípravou na uzavretie manželstva, ktorou sa 

snúbenci majú uspôsobiť na svätosť a povinnosti svojho nového stavu. (porov. kán. 1063 CIC 1983)  

 

Táto predmanželská príprava sa v našej farnosti koná formou spoločných stretnutí v deň 

určený podľa rozpisu o 10
00

 h na Farskom úrade v Tvrdošíne.  
 

 

 2019 2019 2020 2020 2020 

V I E R O U K A  7. september 5. október 11. január 8. február 7. marec 

M O R Á L K A  14. september 12. október 18. január 15. február 14. marec 

S V I A T O S Ť  

M A N Ţ E L S T V A  
21. september 19. október 25. január 22. február 21. marec 

M A N Ţ E L S K Á  

E T I K A  
28. september 26. október 1. február 29. február 28. marec 

 

V mesiacoch júl a august náuky nebudú. V ponuke sú aj víkendové pobyty v našej 

diecéze, ako aj v iných diecézach Slovenska. Bližšie informácie nájdete na plagáte (kurzy v 

Spišskej diecéze) a na stránke http://www.domanzelstva.sk/ . 

http://www.domanzelstva.sk/

