
Tlačivo k evanjelickému sobášu

Sobáš je naplánovaný na: 
deň:    ………………………………………………………………………
hodinu:   ……………………………………………………………………
miesto (kostol):    ……………………………………………………………………………… 
Meno sobášiaceho kňaza: ……………………………………………………………………

snúbenec: 
(Titul) meno a priezvisko:   ………………………………………………………………
Dátum narodenia:   ……………………………………………………
Miesto narodenia:   ………………………………………………………
Vierovyznanie:   …………………………………………………………                        
Je členom ev. cirk. zboru v:  …………………………………………………………………
Dátum a miesto konfirmácie: …………………………………………………………………………………
Bydlisko: ………………………………………………………………………………………
Telef. č.: ……………………………………………………………………

Zamestnanie (prípadne škola): …………………………………………………………………………………
Stav: ……………………………………………………………

Ak nejde o prvý sobáš, o koľký v poradí ide?    ………   

snúbenica: 
(Titul) meno a priezvisko (prípadne rodné priezvisko):  
 …………………………………………………………………………………………
Dátum narodenia:   ……………………………………………………
Miesto narodenia:   ………………………………………………………
Vierovyznanie:   …………………………………………………………                        
Je členkou ev. cirk. zboru v:  …………………………………………………………………
Dátum a miesto konfirmácie: …………………………………………………………………………………
Bydlisko: ………………………………………………………………………………………
Telef. č.: ……………………………………………………………………

Zamestnanie (prípadne škola): …………………………………………………………………………………
Stav: ……………………………………………………………

Ak nejde o prvý sobáš, o koľký v poradí ide?    ………  

ak nás Pán boh obdarí deťmi, chceme ich vychovávať vo vierovyznaní: ………………………………



Rodičia  snúbenca:
otec: (Titul) meno a priezvisko: ……………………………………………………………………………………
Dátum a miesto narodenia:   ……………………………………………………………
Stav:   ……………………………………………………………………
Vierovyznanie: …………………………………………………………                                              
Je členom ev. cirk. zboru v:  ………………………………………………………………
Bydlisko:  ……………………………………………………………………………………
 

matka: (Titul) meno a priezvisko: ……………………………………………… za slobodna: ………………………
Dátum a miesto narodenia:   ……………………………………………………………
Stav:   ……………………………………………………………………
Vierovyznanie: …………………………………………………………                                              
Je členkou ev. cirk. zboru v:  ………………………………………………………………
Bydlisko:   ……………………………………………………………………………………
 

Rodičia  snúbenice:
otec: (Titul) meno a priezvisko: ……………………………………………………………………………………
Dátum a miesto narodenia:   ……………………………………………………………
Stav:   ……………………………………………………………………
Vierovyznanie: …………………………………………………………                                              
Je členom ev. cirk. zboru v:  ………………………………………………………………
Bydlisko: ……………………………………………………………………………………
 

matka: (Titul) meno a priezvisko: ……………………………………………… za slobodna: ………………………
Dátum a miesto narodenia:   ……………………………………………………………
Stav:   ……………………………………………………………………
Vierovyznanie: …………………………………………………………                                              
Je členkou ev. cirk. zboru v:  ………………………………………………………………
Bydlisko: ……………………………………………………………………………………
 



svedkovia pri sobáši:
(1) meno a priezvisko (aj rodné): …………………………………………………………………………………
Dátum a miesto narodenia:   ……………………………………………………………
Vierovyznanie: ……………………………………………………………                                              
Je členom ev. cirk. zboru v:  ………………………………………………………………
Dátum a miesto konfirmácie: ……………………………………………………………
Rodné číslo: ……………………
Stav:   ………………………………………………………………………
Bydlisko: ……………………………………………………………………………………
Telef. č.: ……………………………………………………………………

(2) meno a priezvisko (aj rodné): …………………………………………………………………………………
Dátum a miesto narodenia:   ……………………………………………………………
Vierovyznanie: ……………………………………………………………                                              
Je členom ev. cirk. zboru v:  ………………………………………………………………
Dátum a miesto konfirmácie: ……………………………………………………………
Rodné číslo: ……………………
Stav:   ………………………………………………………………………
Bydlisko: ……………………………………………………………………………………
Telef. č.: ……………………………………………………………………

Zásady pri sobáši: Aspoň jeden zo snúbencov musí byť členom ev. a. v. cirkvi (vtedy aj konfirmovaný/á).  
Snúbenci  žiadajú o sobáš v cirkevnom zbore, ktorého je aspoň jeden z nich sám/a členom. V prípade, že žiadajú 
o sobáš v cirkevnom zbore, ktorého členmi nie sú, musia k žiadosti o sobáš doložiť písomný súhlas svojho  
duchov ného (k vykonaniu sobáša). snúbenci majú mať vyrovnaný cirkevný príspevok (cP). V prípade  
podlžností na CP je tieto potrebné pred sobášom vyrovnať. 
Sobáš je vhodnou príležitosťou podporiť cirkev venovaním dobrovoľného milodaru 
na:        Venovaná suma:

cirkevné ciele (kostol, činnosť cirkevného zboru):  –
pre kantora/kantorku:  –
pre kostolníka/kostolníčku:  –
pre sobášiaceho farára/ sobášiacu farárku: –
iné:  –

Za vašu obetavosť a podporu vám ďakujeme!

         …………………………………              …………………………………
        podpis snúbenca      podpis snúbenice


