
Datum a hodina sňatku: Řeckokatolická farnost

IČ:                         kód farnosti:   

Děkanát:     
Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v ČR 

Zápis žádosti o přijetí svátosti manželství 
I. Nacionále Žadatel Žadatelka 

Jméno a příjmení, 
zaměstnání 

náboženství 

Datum a místo narození 

Rodiče: 
jméno, příjmení, 
náboženství 

Datum a místo křtu 

Datum a místo biřmování 

Datum a místo prvého 
svatého příjímání 

Stav: 
svobodný (á) ;vdovec (a) 

Občanský sňatek, 
 místo a datum 

Bydliště: 
přesná adresa 

Trvalý : 

Kanonický: 

Trvalý: 

Kanonický: 



II. Doklady
Žadatelé předloží následující doklady: 

1. Svědectví o křtu ženicha:

Farní úřad  , datum , č. j. 

Kniha křtů: svazek  , strana  , číslo 

2. Svědectví o křtu nevěsty:

Farní úřad  , datum  č. j. 

Kniha křtů: svazek  , strana   , číslo 

3. Svědectví o smrti předešlého manžela:

Datum a místo smrti -

Datum a číslo dokladu -

4. Doklad o neplatnosti předešlého manželství: -

    Církevní soud .............................................................datum vyhlášení nulity .......................č. j. ............... 

    Civilní soud ............................ Kopie rozsudku o rozvodu civil. manželství ze dne ..................číslo .......... 

III. Pohovor kněze s žadateli při zápisu
Kněz položí žadatelům tyto otázky a zaznamená jejich odpovědi Ženich Nevěsta 

1. Máte upřímný úmysl žít spolu až do smrti v manželské věrnosti?

2. Uvědomujete si, že platně uzavřené křesťanské manželství je nerozlučitelné?

3. Dokážete žít v porozumění a trpělivě překonávat těžkosti každodenního života?

4. Chcete s láskou přijímat děti a vychovávat je v duchu Kristova evangelia?

5. Nemáte závazky vůči jiným dětem, nebo osobám?

6. Nic před sebou nezatajujete, co by mohlo být příčinou rozpadu manželství?

7. Jste zdraví a jste schopní řádného manželského života?
    ( Pozn.: kněz, resp. zapisovatel se zeptá na manželské překážky, které jsou uvedené na následující straně tohoto zápisu.) 

IV. Ohlášky a žádosti
1. Žadatelé si přejí ohlášky ve dnech: .................................................................... 

a) ve farním kostele v ......................................................................................... 

b) ve farním kostele v ......................................................................................... 

2. Žádají osvobození od hlášek............................................................................... 

3. Žádají osvobození od překážky: ........................................................................ 

4. Žádají povolat kněze z ....................................................................................... 
V. Domluvené termíny
1. Na předmanželskou nauku se dostaví ve dnech. .............................................. 

2. K svátosti smíření přistoupí dne ...................................................................... 

3. Svatba bude ve farním kostele  ........................................................................ 

Sepsané v  dne 

____________________________     _________________________ 
  podpis žadatele  podpis žadatelky 

 podpis kněze (zapisovatele) 



VI. Prohlášení faráře

Svým podpisem potvrzuji, že mi nejsou známé žádné překážky, pro které by jmenovaní nemohli uzavřít platné svátostné 

manželství. 

1. Na předmanželské nauce byli ve dnech.

2. a) Ohlášky budou ve farním kostele v      ve dnech 

a ve farním kostele v  ve dnech.. 

 Žádná překážka nebyla hlášena. 

b) Od ohlášek byli osvobození na základě fakulty ze dne .............. číslo ............................ 

3. Od překážky     byli osvobozeni Apoštolským exarchátem v Praze, ze dne      číslo 

4. Povolení biskupského úřadu v ......................... pro kněze ..............................................................................      

     ze dne ................................ číslo ................................... 

5. K svátosti smíření přistoupí............................................................................................................................................................ 

6. Pravomoc požehnat manželství je udělena podle CCEO  can. 830  vdp.

7. Pravomoc požehnat manželství udělil farář (jméno a příjmení)... .

v                           dne                      číslo

_______________ 
    podpis faráře  

VII. Svědectví o přijetí svátosti manželství

Oddávající kněz a svědkové potvrzují svým podpisem, že svátost manželství přijali: 

ve farním kostele                                                                      dne           

……………………   ……………………. 
   podpis manžela    podpis manželky 

   Svědkové 
Jméno a příjmení 

náboženství, zaměstnání 
rodné číslo 
přesná adresa 
podpis 

…….................................................................................. 
podpis asistujícího kněze, jméno a příjmení, funkce 

VIII. Záznam o uzavřeni svátosti manželství
Uzavření svátosti manželství bylo zaznamenáno: 

1. V knize obdaných: svazek ................................ strana ......................... číslo ........................ 

2. a) V knize pokřtěných: svazek ......................... strana ......................... číslo ......................... 

b) V knize pokřtěných: svazek......................... strana ......................... číslo .......................... 

3. Uzavření svátosti manželství bylo hlášené na zápis do knihy křtů farního úřadu:

a) v ............................................................. dne ............................. číslo .............................. 

b) v ............................................................. dne ............................. číslo .............................. 

….........................................  
   podpis faráře a razítko 



IX. U smíšených manželství 
 
Příslib katolické strany: 
 
Prohlašuji, že ve svém církevním manželství budu žít podle své katolické víry a že se budu chránit před 
nebezpečím její ztráty. Upřímně slibuji, že učiním vše, co budu moci, aby všechny mé děti zrozené z tohoto 
manželství byly katolicky pokřtěny a vychovány.  
 
       ……………………………………… 
         žadatel(ka) 
Prohlášení nekatolické strany: 
 
Stvrzuji svým podpisem, že je mi znám shora uvedený závazek, který vyplývá ze svědomí mé(ho) 
partnera(ky). 
 
       ………………………………………... 
         žadatel(ka) 
 
 
X . Pohovor kněze se žadateli o překážkách slavení svátosti manželství 
 
1. Prekážka veku  Vek muža schopného uzavrieť sviatostné manželstvo je podľa CCEO dovŕšený16. rok a žena, dovŕšený 14. rok. Občianský 
zákon vyžaduje vek 18 rokov.  
2. Impotencia - can. 801- (CIC can. 1084) Telesná neschopnosť riadneho manželského styku, absolútna alebo relatívna, zneplatňujú manželstvo. 
Nie je dišpenzovateľná, pretože je to prekážka prirodzeného práva. Sterilita nie je prekážkou. 
3. Ligamen - can. 802 (CIC can.1085) Platný manželský zväzok. Neplatne sa pokúša uzavrieť manželstvo ten, kto je viazaný predchádzajúcim 
manželstvom. Kto uzavrel manželstvo podľa kanonickej formy, nemôže uzavrieť nové manželstvo, dokiaľ sa nedokáže neplatnosť predošlého 
manželstva. Pretože nekatolíka neviaže kánonicka forma, treba najprv zistiť, či civilne rozvedené manželstvo nekatolíka, ktorý hodlá uzavrieť 
manželstvo s katolíckou stránkou, nebolo prirodzene platné. a, Rozvedenej katolíckej stránky sa treba opýtať:     Boli ste sobášení v katolíckom 
kostole – alebo s dišpenzom v nekatolíckom kostole? b, Rozvedenej nekatolíckej stránky sa treba opýtať:     Boli ste sobášení s katolíckou 
stránkou v katolíckom kostole?  (Platné!)  Boli ste sobášení s katolíckou stránkou len civilne?  (Neplatné!)  Boli ste sobášení s nekatolíckou 
stránkou v nekatolíckom kostole alebo civilne? (Platné!) 
4. Disparitas cultus - can. 803 (CIC can. 1086) Manželstvo katolíckej stránky s nepokrstenou nie je možne bez dišpenzu platne uzavrieť. 
Dišpenzuje miestny ordinár ako prekážku cirkevného práva za predpokladu vylúčenia nebezpečenstva straty viery a znemožnenia katolíckej 
výchovy budúcich detí po podaní formálnych záruk. 
5. Ordo - can. 804 (CIC can. 1087) Neplatne sa pokúša uzavrieť manželstvo ten, kto prijal posvätné svätenie.  
6. Votum - can. 805 (CIC can 1088) Neplatne sa pokúša uzavrieť manželstvo ten, kto je viazaný večným verejným sľubom čistoty v mníšskej 
spoločnosti. Ak bol daný sľub v spoločnosti diecezného práva, dišpenzuje miestny ordinár ako prekážku cirkevného práva. Inak je dišpenz 
rezervovaný pápežovi. V platnosti je však can. 804. 
7. Únos - can. 806 (CIC can. 1089) Nie je možné platne uzavrieť  manželstvo s osobou unesenou, alebo zadržiavanou za účelom uzavretia 
manželstva, ibaže táto osoba po oslobodení od toho, kto ju uniesol, alebo zadržal, na bezpečnom a slobodnom mieste sa sama vo svojej 
slobodnej vôli rozhodne s ním pre manželstvo.  
8. Crimen - can. 807 (CIC can. 1090) Neplatne sa pokúša uzavrieť manželstvo ten, kto s úmyslom dosiahnuť manželstvo s určitou osobou 
spôsobil smrť jej partnerovi, alebo svojmu partnerovi.  
9. Pokrvenstvo - can. 808 (CIC can. 1091) V priamej línii pokrvného príbuzenstva je neplatné manželstvo medzi všetkými členmi v línii 
vzostupnej i zostupnej. V bočnej línii je manželstvo neplatné medzi pokrvnými do štvrtého stupňa, vrátane. 
10. Švagrovstvo - can. 809  (CIC can. 1092) Švagrovstvo vylučuje manželstvo v ktoromkoľvek stupni priamej línii  a vo druhom stupni bočnej 
línii. 
11. Publica honestas - can. 810  (CIC can. 1093) Prekážka verejnej mravopočestnosti vzniká z neplatného manželstva, ak už manželia začali 
spolunažívať, a z verejného konkubinátu. Zneplatňuje manželstvo  v 1. stupni priamej línie medzi mužom a pokrvnými ženy, alebo naopak. 
Prekážku dišpenzuje ordinár. 
12. - can. 811  (CIC can. 1094) Krstom vzniká medzi kmotrom a  pokrsteným a jeho rodičmi duchovné príbuzenstvo, ktoré vylučuje manželstvo.           
13. Adopcia - can. 812 Platne nemôžu uzavrieť manželstvo tí, ktorí sú  spojení zákonným príbuzenstvom vzniknutým osvojením v priamej línii, 
alebo v druhom stupni bočnej línii. Prekážku dišpenzuje ordinár. 
14. - can. 813 Je zakázané manželstvo medzi dvoma pokrstenými stranami, ak jedna z nich je katolícka a druha nekatolícka, bez 
predchádzajúceho povolenia príslušnej autority. Manželstvá, ktoré vyžadujú povolenie miestného ordinára (CIC can. 1071 a CCEO can. 789) 
Bez povolenia miestného ordinára je zakázané asistovať pri slávení manželstva 1. tulákov 2. ktoré podľa platného civilného práva nemôže byť 
uznané alebo slávené 3. toho, kto má záväzky z predchádzajúceho spojenia voči druhej stránke alebo deťom 4. toho, kto verejne známym 
spôsobom opustil katolícku vieru 5. toho, kto je postihnutý trestom cenzúry (exkomunikácia, interdikt) 6. maloletého 7. cez zástupcu 
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