Pro snoubence
Římskokatolická farnost Letohrad
adresa fary: Václavské náměstí 57, 561 51 Letohrad telefon: 465 620 357

mobil: 731 442 036
informace snoubencům

Vážení snoubenci,
přejeme Vám, aby se Vám Vaše chystané manželství vydařilo. Nabízíme Vám
pomoc, záleží nám na Vašem manželství.
- Zveme Vás na přípravu k manželství /termín po dohodě s farářem/.
- K sepsání svatebního protokolu před svatbou potřebujeme od Vás tyto doklady:
1. a/ Čerstvé potvrzení o křtu, pokud jste nebyli křtěni v naší farnosti. Potvrzení Vám
vystaví farář místa, kde jste byly pokřtěni.
b/ Dovolení k oddavkům u nás, pokud ani jeden nebydlíte v naší farnosti. Dovolení Vám
vystaví farář Vašeho bydliště jednoho z Vás, který je pokřtěn.
2. Z matriky Městského úřadu:
a/ Žádost o uzavření manželství.
b/ Osvědčení o způsobilosti uzavření sňatku.
(K vystavení těchto dokladů je třeba Vašich občanských průkazů
a rodných listů. Adresy a rodná čísla svědků.)
- Ke svatebnímu obřadu si přineste občanské průkazy.
- Naučte se zpaměti manželský slib /viz níže/.
Datum svatby je dobré si vyjednat dostatečně dopředu.
Rádi bychom, aby den svatby a svatební obřad byl pro Vás životním zážitkem.
Pro Váš přehled, uvádíme náklady spojené s obřadem,
o jejichž uhrazení si Vás dovolíme po svatbě požádat:
panu varhaníkovi
paní kostelnici
ministrantovi
pokud můžete přispět na udržování kostela

150 Kč
100 Kč
25 Kč
600 Kč

Každý člověk je důležitý a od křtu má vážené místo ve farní obci. Můžete se, již jako man-želé,
zapojit do života naší farnosti. Jste srdečně zváni. Chceme tu být jeden pro druhého.
Snažíme se vzájemně si pomáhat a vzdělávat se. I v manželském soužití a při výchově dětí
(přednášky, manželská poradna, náboženská výchovu a vyučování náboženství., skauting,
společenství mládeže, společenství rodin, péče o nemocné a staré lidí, pomoc potřebným,…) Rádi
budeme i s Vámi objevovat Boží přátelství a slavit bohoslužby.
Přejeme Vám odvahu a vytrvalost k hezkému manželství.
Ať se Vám daří. Vždy budete u nás vítáni.
Za farnost

Václav Vacek, farář

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Manželský slib: Já, X…, odevzdávám se tobě, Y…,
a přijímám tě za manželku/a.
Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost.
Že tě nikdy neopustím
a ponesu s tebou všechno dobré a zlé až do smrti.
K tomu ať mi dopomáhá Bůh.
Amen.

/partnera oslovte
křestním jménem/

/pokud je některý z
partnerů nevěřící,
neříká poslední větu a
Amen./

Každoročně nabízíme
od začátku ledna každou neděli v 19 hod. na faře
BESEDY SE SNOUBENCI A NOVOMANŽELY
víra není podmínkou
Téma:
- k čemu je manželství dobré
- rozdíly mezi mužem a ženou, čím se můžeme navzájem obdarovat
- zamilovanost a láska
- umění komunikace
- pravidla soužití (odpuštění, řešení sporů, hádek..)
- soužití s rodiči (pravidla, výhody a úskalí)
- hospodaření s penězi
- trávení volného času
- výchova dětí
- obsah manželského slibu
- poslání manželů
- příprava na svatební obřad

