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Římskokatolická farnost 	
Čj. 	 	Dne 	
ŽÁDOST
O DISPENZ OD PŘEKÁŽKY V ROZDÍLNOSTI NÁBOŽENSTVÍ (disparitas cultus)
O DOVOLENÍ SMÍŠENÉHO MANŽELSTVÍ (mixta religio)
Níže uvedení snoubenci chtějí dne 	 uzavřít církevní sňatek.

katolická strana
nekatolická strana
Titul, jméno a příjmení


Datum a místo narození


Datum a místo křtu, církev


Nynější nábož. vyznání


Trvalé kanonické bydliště



Stav 1


ŽÁDOST A PROHLÁŠENÍ KATOLICKÉ STRANY
Já níže podepsaný(á)
žádám 2	q o dispenz od překážky v rozdílnosti náboženství  [katolík + nepokřtěný]  (kán. 1086 CIC)
	q o dovolení smíšeného manželství  [katolík + pokřtěný nekatolík]  (kán. 1124 CIC)
z důvodů 3 	
	
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 svého partnera (partnerky) a budu se starat o jednotu a stálost manželství a o udržování rodinného společenství.
		
	podpis katolické strany
Nekatolická strana musí být o tomto prohlášení katolické strany informována. To, že se tak stalo, sama potvrdí podpisem následujícího prohlášení.
PROHLÁŠENÍ NEKATOLICKÉ STRANY:
Jsou mi známy závazky mého katolického partnera (partnerky) vyplývající z jeho výše uvedeného prohlášení.
		
	podpis nekatolické strany
Vyžadují-li to pastorační důvody, stačí místo podpisu nekatolické strany pouze podpisy dvou svědků (stačí katolická strana a ten, kdo se snoubenci sepisuje protokol):
Stvrzujeme svými podpisy, že nekatolická strana byla informována o závazku katolické strany.
				
	podpis	podpis
	
1	Uveďte rodinný stav: svobodný(á) – rozvedený(á) – vdovec – vdova.
2	Požadovanou dispenz nebo dovolení označte křížkem.
3	Uveďte alespoň dva důvody (dipenz není možné udělit bez uvedení vážných důvodů):
	již jsme se zasnoubili – vyšší věk (můj nebo snoubence(ky)) – malá příležitost k seznámení – již žijeme v civilním
	manželství a chceme ho církevně zplatnit – již spolu sdílíme jednu domácnost – máme spolu intimní vztah – 
	těhotenství – osvojení dítěte – nepokřtěný(á) snoubenec(ka) je v katechumenátu – pravděpodobnost konverze
	snoubence(ky) – zájem mé(ho) snoubence(ky) o poznání víry a dobrá vůle při přípravě – nekatolický(á) snoubenec(ka)
	je příznivě nakloněn(a) katolické církvi – vzájemná pomoc v pokročilém věku – (jiný důvod)

DOPORUČENÍ DUCHOVNÍHO SPRÁVCE
Tuto žádost doporučuji.
Poznámka:
	L. S.		
	farář (administrátor)

UDĚLENÍ DISPENZE / DOVOLENÍ
Čj.: 	 	Dne 	
Podle norem církevního práva udílím požadovanou dispenz / dovolení.
Zároveň připomínám duchovnímu správci povinnost, aby spolu s farním společenstvím podporoval manžele v prohlubování jejich křesťanského života ke splnění jejich závazků a k jednotě jejich manželského a rodinného života (srv. kán. 529 § 1, 1128 a 1063 CIC).
	L. S.		
	ordinář
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Adresa farního úřadu s PSČ:
(lze použít podélného razítka, je-li na něm adresa s PSČ)











