
Podmienky k uzavretiu cirkevného sobáša v Cirkevnom zbore ECAV 

na Slovensku Dolný Kubín 
 

 

V Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku je kresťanský sobáš sľub muža 
a ženy pred Pánom Bohom a v prítomnosti kresťanských svedkov, v zmysle Ježišových slov: „Čo 
Boh spojil, človek nerozlučuj“ (Mt. 19:6). Cirkevný sobáš je verejným aktom, pri ktorom 

zhromaždené spoločenstvo svojimi modlitbami žehná zosobášený manželský pár. 
 

1. Evanjelický cirkevný sobáš sa vykonáva členom ECAV na Slovensku, kde minimálne jeden z 

páru je konfirmovaný člen Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Dolný Kubín.  

 

2. Plánovaný termín sobáša je potrebné konzultovať vopred s miestnym kňazom v dostatočnom 
časovom predstihu. Sobášiaci realizuje pastorálnu prípravu, ktorá je povinná pre oboch snúbencov. 

 

3. Po kladnom prijatí Žiadosti o cirkevný sobáš a dohode s kňazom je potrebné podať žiadosť 
o uzavretie manželstva na príslušnom matričnom úrade. Potvrdenú žiadosť treba následne doniesť 
na farský úrad. Bez potvrdenej žiadosti o uzavretie manželstva matričným úradom nie je možné 
vykonať cirkevný sobáš. 
 

4. Snúbenci musia byť slobodní, prípadne snúbenec je vdovec, a snúbenica vdova. Ak je jeden zo 

snúbencov rozvedený, nasleduje schvaľovací proces, s ktorým vás oboznámime. Zároveň vyplníte 

žiadosť o dišpenz, ktorú prinesiete na náš farský úrad. 

 

5. Ak snúbenec, respektíve svedok je evanjelik a. v. a nebol konfirmovaný v Cirkevnom zbore 

ECAV na Slovensku Dolný Kubín, je potrebné predložiť doklad o konformácii. 

 

6. Ak snúbenec, respektíve svedok je kresťan a je členom inej cirkvi, je potrebné predložiť doklad 
o Krste svätom. 

 

7. Svedkovia z povahy úkonu sú kresťania, a to aspoň jeden musí byť konfirmovaný člen ECAV na 

Slovensku. 

 

8. Členovia Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Dolný Kubín musia mať uhradený cirkevný 

príspevok do roku podania žiadosti vrátane. 

 

9. Cirkevný sobáš sa vykonáva výhradne v evanjelickom a. v. kostole v Dolnom Kubíne, a to mimo 

obdobia adventu a pôstu. 

 

10. Základnú výzdobu, prípravu kostola, kúrenie a organovú hru zabezpečuje pre svojich členov 
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dolný Kubín. Budeme radi, ak dobrovoľnou sumou prispejete 

na chod domáceho cirkevného zboru. 

 

11. V prípade vlastnej predstavy o výzdobe kostola je potrebné rešpektovať zásady cirkevného 

zboru vzhľadom na ochranu inventáru, bezpečnosti a zdravia.  

 

12. V prípade, že ste uzavreli sobáš na matričnom úrade (teda sa nejedná o uzavretie manželstva 
kresťanským spôsobom), v ECAV na Slovensku sa vykonáva požehnanie manželstva. V tomto 

prípade vyplníte žiadosť s týmto označením a zároveň prinesiete doklad o uzavretí manželstva. 
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