
Řeckokatolická farnost ____________________________________________ 

Č. j. ___________________            Dne ______________________ 

Věc:  Žádost Apoštolskému exarchátu Řeckokatolické církve v ČR 
1)      o dispenz od překážky pokrev. příbuz. (consanguinitas – kán. 808 CCEO, cfr. kán. 1091 CIC) 
         o dispenz k sňatku s nekřesťanem (disparitas cultus – kán. 803 CCEO, cfr. kán. 1086 CIC) 
         o dovolení konfesně smíš. manželství (matrimonium mixtum – kán. 813 CCEO, cfr. kán. 1126 CIC) 
         o dovolení sňatku podle kánonu kán. 789 CCEO, cfr. 1071 CIC  2)...................................................... 

Žádám o udělení dispenze / dovolení pro: 

Příjmení (rodné), jméno, titul   

Datum a místo narození   

Datum, místo a obřad křtu   

Zápis v Matrice pokřtěných kniha:            strana:            číslo:            kniha:            strana:            číslo:            

Nynější náboženské vyznání   

Bydliště (farnost)   

Stav  3)   

(Nekatolický sňatek uzavřeli dne .........................v .......................................................................) 

Církevní sňatek chtějí uzavřít dne .........................v ....................................................................... 

Odůvodnění:  4) 

 
5)      Podmínky stanovené kán. 814 CCEO, cfr.kán. 1125 CIC byly splněny. 

 

                 .............................................................. 
                       farář / administrátor  6) 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v ČR 

Č. j. ___________________             Dne ______________________ 

Podle norem církevního práva a na základě uvedených důvodů uděluji 

 dispenz od překážky pokrevního příbuzenství (consanguinitas) k uzavření církevního manželství. 
 katolické straně dispenz k sňatku s nekřesťanem (překážka disparitas cultus) k uzavření církevního man-
želství. 

 dovolení výše uvedeného konfesně smíšeného manželství (matrimonium mixtum). 
 dovolení oddat výše uvedené žadatele. 

Zároveň žádám duchovního správce a farní společenství o duchovní pomoc pro katolickou 
stranu k pln ění jejích závazků a k upevnění jednoty manželského a rodinného života (srov. kán. 816 
a 783 CCEO). 

 ………………………………………..      .............................................................. 
              notář kurie               místní hierarcha 



Vysvětlivky:  
1) Požadovanou variantu označte křížkem. Vyplňte žádost hůlkovým písmem nebo elektronicky.
2) Kán. 789 CCEO:
I když manželství je možné platně uzavřít, kněz kromě jiných případů právem určených ať nežehná následujícím
manželstvím bez povolení místního ordináře:

 1°) manželství potulných, 
 2°) manželství, které podle norem občanského práva nemůže být uznáno nebo uzavřeno, 
 3°) manželství toho, kdo má přirozené závazky vůči třetí osobě nebo k dětem, které se narodily z předešlého spojení 

s touto stranou, 
 4°) manželství nedospělých bez vědomí nebo proti vůli rodičů, 
 5°) manželství osoby, která má církevním rozhodnutím zakázáno uzavřít nové manželství, pokud nesplní určité 

podmínky, 
 6°) manželství osoby, která se veřejně zřekla katolické víry, i když nevstoupila do nekatolické církve nebo 

nekatolického společenství; místní ordinář v takovém případě udělí povolení jenom při dodržení kán. 814. 
3) Např.: a) svobodný/á; b) rozvedený/á – před civilním sňatkem svobodný/á; c) rozvedený/á – před tímto sňatkem již 

jednou civilně rozvedený/á; a pod.
4) Důvody pro udělení dispenze k sňatku s nekřesťanem, pro dovolení konfesně smíšeného s ňatku, příp. pro dovolení 

sňatku podle kán. 789 CCEO:  osvojení dítěte, těhotenství, vše ke svatbě připraveno, snoubenci již žijí v civilním 
manželství, nekatolická strana se připravuje na křest, snoubenci již společně žijí, malá příležitost k seznámení, zájem
o poznání víry a dobrá vůle při přípravě, konvalidace civilního sňatku, morální povinnost sňatku apod.

5) Splnění podmínek označte křížkem.
6) Je třeba, aby tuto žádost podepsal farář nebo administrátor, nikoli farní vikář, jáhen či jiný spolupracovník.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Komentář: 

O dispenz od překážky pokrevního příbuzenství se žádá v případě sňatku mezi bratrancem a sestřenicí, strýcem a neteří 
nebo praneteří, mezi tetou a synovcem nebo prasynovcem (přiložte nákres rodokmenu). V přímé linii není manželství 
přípustné, ani dle státního práva, stejně jako mezi sourozenci. 

O dispenz k sňatku s nekřesťanem se žádá, je-li jeden ze snoubenců nepokřtěný (překážka disparitas cultus). Vždy je třeba 
uvést důvody a splnit podmínky stanovené kán. 814 CCEO. Místo nekřesťana mohou prohlášení podepsat dva 
svědkové. Oddávající musí mít jistotu, že byla dispenz udělena. Pokud předchozího dne poštou nedošla, je třeba si ji 
vyžádat telefonicky. 

Pravomoc dispenzovat má apoštolský exarcha vůči všem podřízeným a všem, kteří právě pobývají na jeho území (kán. 
795 CCEO). Pokud se žádá o dispenz k sňatku s nekřesťanem a katolická strana nemá v Apoštolském exarchátě 
Řeckokatolické církve v ČR ani trvalé, ani přechodné bydliště, je třeba se obrátit na ordináře této katolické strany. 

O dovolení konfesně smíšeného manželství se žádá, je-li jeden ze snoubenců pokřtěný nekatolík. Je třeba splnit podmínky 
stanovené kán. 814 CCEO. 

Prosté zplatnění (konvalidace): „Manželství neplatné pro vadu formy musí být ke zplatnění znovu uzavřeno kanonickou 
formou, viz kán. 847 CCEO) 
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