Usnesení k uzavírání církevních sňatků
Přijato na zasedání Výboru ČS unie CASD v Bratislavě 22. září 2013
1. Církevní řád Církve adventistů sedmého dne stanoví, že „při svatebním obřadu klade
otázky, formuluje slib a prohlašuje manželství za uzavřené pouze ordinovaný kazatel“
(CŘ str. 66). Obřad uzavření manželství mohou provádět pouze vysvěcení kazatelé
s platným pověřením ve sborech, které jsou jim svěřeny rozhodnutím výboru příslušného
sdružení. Vysvěcení kazatelé zařazení v jiných služebnostech, důchodci nebo hosté
mohou obřad uzavření manželství provést jen pod podmínkou souhlasu vysvěceného
kazatele odpovědného za příslušný sbor a písemného souhlasu předsedy příslušného
sdružení. Stejné ustanovení platí pro případ, kdy vysvěcený kazatel má provést obřad
uzavření manželství mimo sbory, jež mu byly svěřeny.
2. Církevní řád se rovněž vyjadřuje k otázce uzavírání církevních sňatků s nečleny církve:
„Církev jasně odrazuje od manželství mezi adventisty sedmého dne a příslušníky jiných
náboženství a výrazně nabádá své kazatele, aby takové páry neoddávali.“ (CŘ str. 138).
Kazatelé mohou oddat pouze členy Církve adventistů sedmého dne. S ohledem na
pastoraci a evangelizaci může udělit výjimky pouze předseda příslušného sdružení za
předpokladu písemné žádosti výborů sborů, do kterých snoubenci přísluší, a písemného
souhlasu místního ordinovaného kazatele.
3. Konference unie, která se konala 23. - 25. 4. 1995 v Krajném (viz zápis z konference,
rozhodnutí č. 14), rozhodla, "aby každý snoubenecký pár, který chce být oddán v naší
církvi, absolvoval seminář 'Příprava na manželství'."
Kazatelé tedy mohou oddávat pouze ty snoubence, kteří seminář absolvovali.
4. Zákon o rodině č. 210/1998 Sb. v paragrafu 4a "Církevní sňatek" stanoví: "Manželství se
uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské
obřady nebo náboženské úkony."
V souladu se zákonem o rodině Církev adventistů sedmého dne v Česko-Slovenské unii
určuje jako místo pro uzavírání církevních sňatků svých členů bohoslužebné prostory
svých modliteben. Sňatek je možné uzavřít i na jiném vhodném místě, pokud příslušný
výbor sboru společně s vysvěceným kazatelem písemně dané místo určí k náboženskému
obřadu za souhlasu místní matriky.
5. V případě, že nejsou splněny všechny podmínky pro uzavření manželství podle řádů
a předpisů Církve adventistů sedmého dne nebo snoubenci uzavřou občanský sňatek,
kazatel Církve adventistů sedmého dne ani žádný její jiný činovník nemůže vykonat
svatební obřad. O případné žádosti novomanželů o vykonání příležitostné pobožnosti,
o jeho způsobu a místu rozhoduje příslušný výbor sboru společně s vysvěceným
kazatelem.

