
VYSLUHOVANIE SVIATOSTI 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  MANŽELSTVA 
 

Sviatosť manželstva sa vysluhuje každú 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). 

 

• ŽIADOSŤ O SVIATOSŤ MANŽELSTVA 
 

 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 MANŽELSTVA 
 

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)  

 

Predmanželská príprava sa v našej farnosti, v čase pandémie, koná formou individuálnych stretnutí 

(kňaz a snúbeneckí pár), v čase ako sa spolu dohodne, na Farskom úrade v Tvrdošíne.  
 

 

Spišská diecéza - Pokyny pre službu kňazov  

pri vysluhovaní sviatosti manželstva a sviatosti krstu v čase epidémie 

 

1. V čase vírusovej pandémie, ktorá nás postihla a ktorá ešte trvá, si niektorí snúbenci, ktorí mali naplánovaný 

sobáš na aktuálny čas po Veľkej noci, odložili túto udalosť na neskôr. Sú však aj takí, ktorí z rozličných 

dôvodov svoj sobáš odložiť nemôžu. Pre tieto prípady, s cieľom postupovať jednotne aspoň v podstatných 

veciach, vydávame pre vysluhovanie sviatosti manželstva nasledovné línie. 

2. Zákaz verejných bohoslužieb sa netýka bohoslužieb ako takých, ale faktu, že v kostoloch sa zhromažďuje väčší 

počet ľudí. Sobášiť je preto možné pri dodržaní podmienky, že na obrade bude prítomný len minimálny počet 

účastníkov (počet závisí od veľkosti kostola – farský kostol v Tvrdošíne, 25 osôb spolu) a že prítomní budú od 

seba vzdialení aspoň 1,5 – 2 metre. 

3. Pri vstupe do kostola a v kostole je nevyhnutné používať obvyklé hygienické opatrenia, ktoré nariadili verejné 

autority (rúško a použitie dezinfekcie alebo ochranných rukavíc). 

4. Podstatná časť obradu (čo do časovej dĺžky) je samotný sobáš a bohoslužba Eucharistie predĺži celý obrad o 10-

15 minút. Preto možno sobášiť aj vo svätej omši. 

5. Sv. prijímanie možno účastníkom podať na ruku, predtým však je nutné poučiť prítomných o detailoch. 

 

Mons. A. Tyrol, gen. vikár 

Spišská Kapitula, 16. apríla 2020 
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