Farnost

dne

č.j.

ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK
Žadatel (jméno a příjmení):
Předložený doklad totožnosti:
Narozen kdy:

kde:

okr.:

Náboženství (mix.rel., disp.cult., abiect.fid.cath.) kán. 1125, 1086, 1071 § 1, 4°
Změnil jste je někdy?
Pokřtěn kdy:

kde:

v jaké církvi:
podle křestního listu farnosti:

kn.

str. č.

Náboženská výuka:
Biřmován (kdy, kde):
Trvalé bydliště:
Tel:
Kanonické bydliště trvalé (kán. 102 § 1):
Kanonické bydliště přechodné (kán. 102 § 2):
Stav:
Kolikátý církevní, příp. civilní sňatek uzavíráte?:
Rodiče (jména a příjmení, i rodné, bydliště a náboženství):
otec:
matka:
- K rozvedenému: viz doplněk k Zápisu.
- K vdovci:
Jméno a datum úmrtí manželky (manželek):
podle úmrtního listu:
Máte děti z dřívějšího manželství?
Není žadatelka příbuzná s Vaší zemřelou manželkou v přímé linii (imp. affin. kán. 1092)?
Slíbil jste manželství jiné osobě?
Jste vázán přirozenými povinnostmi vůči jiné partnerce nebo dětem vzešlých z předchozích
spojení (kán. 1071 § 1 3°CIC)?
Zvolil jste si žadatelku dobrovolně?
Nenutí vás někdo k tomuto církevnímu sňatku (vis, metus kán. 1103)?

Žadatelka (jméno a příjmení):
Předložený doklad totožnosti:
Narozena kdy:

kde:

okr.:

Náboženství (mix.rel., disp.cult., abiect.fid.cath.) kán. 1125, 1086, 1071 § 1, 4°
Změnila jste je někdy?
Pokřtěna kdy:

kde:

v jaké církvi:
podle křestního listu farnosti:

kn.

str. č.

Náboženská výuka:
Biřmována (kdy, kde):
Trvalé bydliště:
Tel:
Kanonické bydliště trvalé (kán. 102 § 1):
Kanonické bydliště přechodné (kán. 102 § 2):
Stav:
Kolikátý církevní, příp. civilní sňatek uzavíráte?:
Rodiče (jména a příjmení, i rodné, bydliště a náboženství):
otec:
matka:
- K rozvedené: viz doplněk k Zápisu.
- K vdově:
Jméno a datum úmrtí manžela (manželů):
podle úmrtního listu:
Máte děti z dřívějšího manželství?
Není žadatel příbuzný s Vaším zemřelým manželem v přímé linii (imp. affin. kán. 1092)?
Slíbila jste církevní manželství jiné osobě?
Jste vázána přirozenými povinnostmi vůči jinému partnerovi nebo dětem vzešlých z předchozích
spojení (kán. 1071 § 1 3°CIC)?
Zvolila jste si žadatele dobrovolně?
Nenutí vás někdo k tomuto církevnímu sňatku (vis, metus kán. 1103)?

Společné otázky

Žadatel

Žadatelka

Chcete uzavřít sňatek církevně nerozlučný
a zachovat si navzájem věrnost?
Chcete přijmout děti a zavazujete se je vychovávat?
Jste spolu pokrevně příbuzní (bratranec – sestřenice,
strýc – neteř, teta – synovec) – imp. consanguinitatis
až do 4. stupně (kán. 1091)?
Nezavinil(a) jste smrt bývalé(ho) manželky(a)
za účelem tohoto sňatku? (kán. 1090)
Příjmení manželů po církevním sňatku
Příjmení dětí
Příští společné bydliště
Kdy a kde chcete mít církevní sňatek?
Datum:

Hodina

Způsob: (obřad ve mši svaté – bez mše sv.)
V případě konvalidace: Kdy a kde byl uzavřen civilní (nekatolický) sňatek?

(Zápis se přečte)
Souhlasí zápis s vaší výpovědí?
Nejste si vědomi žádné / další* překážky, která by vám v tomto církevním sňatku bránila?
* nehodící se škrtněte

Můžete to potvrdit svou přísahou?
Prohlášení
My podepsaní místopřísežně prohlašujeme, že nám není známa žádná překážka / jiná překážka,
než jsme uvedli výše,* která by podle církevního práva odporovala našemu církevnímu sňatku, a
že naše výpovědi v tomto zápise jsou pravdivé.
* nehodící se škrtněte

žadatel

žadatelka
duchovní správce

Dva svědci:
jméno, příjmení, bydliště:

Nezdálo se duchovnímu správci při přípravě něco zvláštního, co by neodpovídalo kanonickým
předpisům či povaze manželství?

U smíšených manželství
Příslib katolické strany:
Prohlašuji, že ve svém zamýšleném manželství budu zachovávat a rozvíjet svou víru a žít podle ní.
Budu se upřímně snažit, jak to ode mne má víra vyžaduje, aby naše děti byly pokřtěny a
vychovány v katolické církvi. Budu respektovat náboženskou svobodu a svědomí své(ho) partnera
(partnerky) a budu se starat o jednotu a stálost manželství a o udržování rodinného společenství.

podpis katolické strany
Prohlášení nekatolické strany:
Je mi známo výše uvedené písemné prohlášení katolické(ho) partnera (partnerky).

podpis nekatolické strany
Vyžadují-li to pastorační důvody, stvrdí se to pouze podpisy dvou svědků
(stačí katolická strana a ten, kdo se snoubenci sepisuje protokol):
„Nekatolická strana byla informována o prohlášení katolické strany.“
......................................

.......................................

podpis

podpis

Poučení žadatelů vykonáno (kolikrát, témata poučení)

Udělená dovolení a dispenze:
Propuštění žadatelů k církevnímu sňatku (licence – k dovolenosti) do farnosti v
dáno dne

pod č.j.

(kán. 1115 – ad liceitatem).
duchovní správce
Právo k asistenci při tomto sňatku (delegace – k platnosti) ve zdejší farnosti uděleno komu:
dne

pod č.j.

(kán. 1111 § 1 a 2 – ad validitatem).
duchovní správce
Ohlášky
vykonány dne:

příp. dispenz

Žadatelé byli církevně oddáni dne
číslo a strana matriky církevní
Ne temere bylo zasláno farnosti křtu manžela: dne
manželky: dne

v
č.j.
č.j.

Doplněk k zápisu (u rozvedených)
Já podepsaný(á) přísahám Bohu všemohoucímu, že o svém manželství, uzavřeném občansky
(nebo církevně podle obřadu nekatolického) budu vypovídat podle pravdy a podle svého
nejlepšího svědomí. Tak mi pomáhej Bůh a tato svatá evangelia.
Kdy a kde jste uzavřel(a) občanský (nekatolický či katolický) sňatek?
Když katolický, žije váš (vaše) dřív. manžel(ka) (imp. ligaminis – kán. 1085)?
(Dva nekatolíci uzavírají i mimo církev římskokatolickou nerozlučitelné manželství)
Vaše náboženství v době uzavření rozloučeného manželství?
Vystoupil(a) jste z katolické církve (kdy a jakou formou)?
Váš stav před uzavřením rozvedeného manželství (svobodný/á, rozvedený/á, vdovec, vdova)?
Uzavřel(a)-li předchozí sňatek jako rozvedený/á, je třeba o každém předchozím sňatku sepsat samostatný
dodatkový protokol.
Bývalý(á) manžel(ka) – jméno:
Datum a místo narození:
Datum a místo křtu (obřad):
v jaké církvi:
Jeho (její) stav před uzavřením rozvedeného manželství:
Jeho (její) náboženství v době uzavření rozvedeného manželství:
Měli jste možnost uzavřít sňatek před katolickým knězem?
Proč jste tak neučinili?
Děti z dřívějšího manželství (jména a rok narození, jejich vyznání):
U koho bydlí (nezletilí)?
Plníte své závazky vůči nim (event. vůči bývalé(mu) manželce/manželovi) kán. 1071 § 1,3?
Kým, kde, kdy (č.j.) bylo vaše manželství
- rozvedeno?
- prohlášeno neplatným?
Bylo vaše dřívější manželství církevně konvalidováno nebo sanováno?
Není žadatelka dcerou nebo matkou vaší bývalé manželky (publ. honestas kán. 1093)?
Není žadatel synem nebo otcem vašeho bývalého manžela (publ. honestas kán. 1093)?
Ověření údajů u příslušné farnosti:
a) u farnosti křtu: Není u křestního zápisu poznámka o dřívějším církevním sňatku (Ne temere)?
b) u farnosti v místě uzavření občanského sňatku: Nebyl tam uzavřen sňatek i církevně?
V římskokatolické farnosti
dne

žadatel(ka)

duchovní správce

