Všem farářům a jáhnům ČCE povolaným ke službě v církevním sboru,
všem kaplanům ČCE vyslaným ke službě v jiných institucích
Praha, 16. srpna 2018
Č.j.: ÚCK/471-5/2018
Informování staršovstev sborů, v nichž se má konat svatební shromáždění
Vážené sestry, vážení bratři,
dovoluji si Vám zaslat metodický pokyn týkající se výkladu čl. 3 odst. 2 Řádu sborového
života. Text tohoto ustanovení je následující: „Pro manžele, kteří si přejí požehnání svému
sňatku, nebo pro snoubence, kteří chtějí uzavřít manželství v církvi, se koná svatební
shromáždění, a to vždy s vědomím staršovstva sboru, v němž se má konat. Ve svatebním
shromáždění jsou připomínána Boží zaslíbení pro manželství a je pro ně vyprošováno
a vyhlašováno Boží požehnání. Sborem, v němž se má konat svatební shromáždění, se
rozumí sbor, jehož název je uveden v záhlaví protokolu o uzavření manželství pro státní
matriku a v jehož církevní matrice je sňatek zapsán.“
Jestliže oddávající není farářem nebo jáhnem sboru, v němž se má konat svatební
shromáždění, ale je farářem nebo jáhnem jiného sboru, případně kaplanem, mohou vyvstat
otázky po správném informování staršovstva sboru, v němž se má konat svatební
shromáždění (srov. výše kurzívou zvýrazněnou část citovaného ustanovení), a to zejména
v letních měsících, kdy staršovstva obvykle nezasedají.
V těchto případech se oddávajícímu doporučuje s dostatečným předstihem zaslat
doporučenou zásilkou s dodejkou stručné oznámení obsahující základní informace
o plánovaném svatebním shromáždění (především jméno oddávajícího, jména snoubenců,
místo a čas konání svatebního shromáždění) na adresu příslušného sboru s označením
„staršovstvu“. Kopii oznámení a dodejku si oddávající trvale uschová. S farářem, jáhnem
nebo administrátorem příslušného sboru oddávající předtím dojedná potřebné záležitosti
(např. zapůjčení prostor a sborového razítka, zajištění přístupu k církevní matrice, do níž
sňatek zapíše).
Jestliže oddávají je farářem nebo jáhnem sboru, v němž se má konat svatební shromáždění,
bude sám nejlépe vědět, jak informovat své staršovstvo o konání svatebního shromáždění.
Tento metodický pokyn projednala na svém zasedání dne 14. srpna 2018 synodní rada
a souhlasila s jeho rozesláním.
S bratrským pozdravem
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