УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА
ОСНОВНІ ПИТАННЯ

ВІДПОВІДІ
Не можна вінчатись:
Напередодні:
- середи і п’ятниці (вівторок і четвер);
- недільних днів (субота) на протязі всього року,
двунадесятих (12 свят з життя Ісуса Христа та
Богородиці), храмових (день святого або свята, в
честь якого названий храм) і великих свят (07.07 –
Різдво Іоана Хрестителя;
12.07 – святих апостолів Петра і Павла;
11.09 – усікновення глави Іоанна Хрестителя;
14.10 – Покров Пресвятої Богородиці);

В які дні на протязі року
не можна вінчатись ?

Впродовж:
- постів:
* Великий (перед Пасхою) - 40 днів;
* Петрівка (через 50 днів після Воскресіння
святкується день Пресвятої Троїці, через тиждень
після цього свята починається піст і триває завжди
до 12.07 – дня апостолів Петра і Павла);
* Успенський (з 14.08 до 28.08);
* Різдвяний (з 28.11 до 06.01);
На протязі:
- сирної седмиці (тиждень перед Великим постом);
- Пасхальної седмиці (тиждень після Воскресіння
Ісуса Христа);
- святок (з 07.01 до 20.01).
В дні і напередодні:
- усікновення глави Іоанна Хрестителя (10.09,
11.09);
- Воздвиження Хреста Господнього (26.09, 27.09).

Примітка 1: з цього правила, з дозволу настоятеля
церкви, можуто бути зроблені виключення в кожному
конкретному випадку.
Примітка 2: дні, в які не можна вінчатися, Ви можете
знайти в будь-якому церковному календарі.
Шлюб у церкві звершується на протязі світлового
В який час доби
дня, але обов’язково після Святої Літургії. Таким
звершуються шлюби у
чином, практично повінчатися можна в проміжку часу
церкві?
між 14.00 і 16.30 год. в неділю і між 11.00 та 16.30 год. в
будні.
Що необхідно зробити
1) Звернутись до канцелярії церкви і отримати
для оформлення шлюбу у
книжечку "Венчается раб Божий…" (видається

церкві?

Коли необхідно
звернутися ?

безкоштовно), ознайомитись з нею. Канцелярія
працює щодня без вихідних з 10.00 до 17.00 год.,
перерва на обід з 14.00 до 15.00 год.
Телефон: 76-54-20.
2) Відвідати співбесіду зі священиком (відбувається
щовівторка, крім постів, о 18.30 год. в канцелярії
храму у вигляді бесід. Можна і необхідно з’ясувати
всі питання, пов’язані з Вашим вінчанням).
3) В наступні після співбесіди дні здійснити
реєстрацію - узгодження дня і часу вінчання.
4) Пройти сповідь і прийняти причастя в
переддень вінчання.
Приблизно за один-два місяці.

За загальним правилом, жодних документів не
вимагається – в церкві Вам довіряють. Бажано принести
Які документи необхідно
паспорти наречених, щоби правильно вписати їх імена і
подати для оформлення
прізвища в свідоцтво про шлюб. Пізніше, для
шлюбу у церкві?
отримання цього свідоцтва необхідно буде представити
державне свідоцтво про одруження.
Оскільки Церква поважає закони держави, бажано,
щоб державне оформлення шлюбу передувала вінчанню
в церкві. Проте, це не є суворим правилом. У будьякому разі, до вінчання або після нього в канцелярію
Що раніше: церковний
церкви треба обов’язково представити свідоцтво про
шлюб чи цивільний
одруження, оскільки в церковних метричних книгах
(державний)?
робиться відмітка про номер та дату видачі такого
свідоцтва. Різниця в часі між вінчанням і державною
реєстрацією шлюбу не повинна перевищувати кількох
днів, максимум до одного тижня.
1) Обручки. Їх попередньо перед вінчанням треба
передати священику в церкві для освячення.
2) Вінчальні ікони (Ісуса Христа і Богородиці). Ікони
потрібно попередньо освятити. Якщо ікони
придбані в церковній крамниці при храмі, то їх
освячувати не потрібно.
3) Два свідки (чоловік і жінка, хрещені, бажано у
тій самій конфесії, в храмі якої береться шлюб).
Може бути дві пари свідків: одна пара тримає вінці
Що буде потрібно в
над головами наречених, друга пара – вінчальні
церкві в день весілля?
ікони.
4) Рушник.
5) Хустина білого кольору для перев’язування рук
нареченим.
6) Святково прикрашені свічки (можна придбати у
храмі).
7) Чотири носові хустини: .
дві – нареченим для тримання свічок; .
дві – свідкам для тримання вінців.

8) Свідоцтво про одруження (з ЗАГСу) – бажано.

Хто може і хто не може
бути свідком при
вінчанні?

Мова богослужіння

Вартість обряду

Шлюб з особою іншої

Примітка 1: існує сувора вимога до наречених, а також
до свідків на церемонію вінчання з’являтись у повністю
тверезому стані. Тому при обряді викупа нареченої тим
особам, які будуть свідками у церкві, а також самому
нареченому категорично не можна вживати алкоголю.
Примітка 2: Наречені повинні обов’язково одягнути
свої натільні хрестики, навіть якщо наречена має на шиї
прикраси. Одяг нареченої і свідків повинен бути
відповідним для церкви. Не допускається вхід в храм
жінок, в тому числі нареченої, у брюках і з непокритою
головою. Не допускається помада на губах у нареченої
(оскільки вона буде цілувати святині).
В Православній Церкві не існує ніяких особливих
вимог до осіб, які будуть свідками при вінчанні (крім
віросповідання). Свідками можуть бути будь-які особи,
в тому числі старші, одружені, родичі.
Мова богослужіння церковно-слов’янська. За
проханням наречених, проповідь може бути
виголошена російською або українською мовами. Якщо
Ваш наречений або наречена є іноземцями і не
розуміють мови богослужіння, то їм треба обов’язково
напередодні розповісти про обряд вінчання. В
Православній Церкві є вимога про те, що особи, над
якими звершується таїнство, повинні обов’язково
розуміти його значення. Проте, провести весь обряд
іноземною мовою видається технічно складним, в
першу чергу для священика, який може не знати
іноземної мови. В окремих випадках дозволяється
участь перекладача при задаванні запитань по ходу
звершення обряду, або задавання цих питань рідної
мовою наречених.
Це питання часто турбує наречених, адже це одна із
статей витрат на весіллі. Проте, жодний священик не
скаже Вам ні точної, ні навіть приблизної вартості
вінчання, оскільки, згідно з 23 правилом IV
Вселенського Собору, священикам категорично
заборонено “продавати святеє”. Гроші, які Ви
сплачуєте, є Вашою добровільною пожертвою. І тільки
Ви самостійно, з урахуванням важливості для Вас цього
обряду, а також Вашого фінансового стану можете
визначити, скільки заплатити. Крім того, Ви можете
замовити святковий хор та святкові дзвони. Всі ці
питання можна узгодити в канцелярії храму. Якщо Ви
бажаєте віддячити безпосередньо священику, який Вас
вінчав, Ви можете зробити це особисто відразу після
вінчання.
За загальним правилом, особи, які вінчаються,

віри

Додатково (тільки для
жінок

З ким не можна взяти
церковного шлюбу?

повинні бути однієї віри (і однієї конфесії). Наречені
можуть бути інославними (тобто, християнами, але
належати до різних конфесій) або іновірцями (сповідати
інші нехристиянські релігії ). Зазвичай, щоб
обвінчатись з особою не твоєї віри або конфесії,
необхідно цю особу охрестити у канонічну віру. Проте,
без охрещення допускається з дозволу настоятеля храму
вінчання з інославними - греко-католиками, римокатоликами (при умові звершення над ними конфірмації
(миропомазання)), православними інших конфесій, при
умові, що діти, народжені в такому шлюбі, будуть
охрещені та виховані у православній вірі. Якщо хтось з
наречених є нехристиянином, членом секти, є
переконаним атеїстом, або неохрещений і не бажає
прийняти таїнство Хрещення, то такі особи не можуть
бути повінчані.
У православній церкві існує сувора заборона для
жінки в дні очищення (жіночі особливі дні) відвідувати
церкву, входити в храм і приймати участь у будь-яких
Богослужіннях і таїнствах. Отже, нареченій необхідно
планувати день церковного шлюбу з урахуванням свого
місячного циклу.
В Православній Церкві не можна взяти церковного
шлюбу:
- з особами, які не досягли шлюбного віку
(чоловіки 18, жінки 16 років);
- з родичами (ступінь спорідненості визначається
священиком по спеціальним таблицям);
- з особами, які перебувають в даний момент в
церковному або цивільному шлюбі і бажають
вступити в новий церковний шлюб без офіційного
розірвання вже існуючого шлюбу;
- з хресним батьком і рідною матір’ю її похресника;
хресною матір’ю і рідним батьком її похресниці.

Крім того, хоча немає прямої канонічної заборони,
небажаний шлюб між чоловіком і жінкою, які були
хресними батьками однієї особи.
Після вінчання Ви отримуєте свідоцтво про шлюб з
прикладенням печатки храму. Воно видається тільки
Який документ Ви
при пред’явленні державного свідоцтва про шлюб.
отримуєте після вінчання Таким чином, якщо Ви розписуєтесь після вінчання, то
свідоцтво про шлюб отримаєте не безпосередньо після
вінчання, а пізніше.

