Římskokatolická farnost

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

Čj. ......................................................................

Dne

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

ŽÁDOST O DISPENZ OD KANONICKÉ FORMY
(pouze pro případ současné žádosti o dispens od překážky v rozdílnosti náboženství nebo dovolení smíšeného manželství)
Níže uvedení snoubenci chtějí dne
Místo uzavření sňatku 1:

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

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 2
ŽÁDOST A PROHLÁŠENÍ KATOLICKÉ STRANY
Já níže podepsaný(á) žádám o dispenz od kanonické formy (kán. 1127 § 2 CIC)
z důvodu 3

................................................................................................................................................................................................................................................................
4

a současně  o dispenz od překážky v rozdílnosti náboženství [katolík + nepokřtěný] (kán. 1086 CIC)
 o dovolení smíšeného manželství [katolík + pokřtěný nekatolík] (kán. 1124 CIC)
z důvodů 5

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

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

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

1
2
3

4
5

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

podpis

Uveďte např.: farní kostel v … – obecní úřad v … – modlitebna církve … v …
Uveďte rodinný stav: svobodný(á) – rozvedený(á) – vdovec – vdova.
Uveďte důvod, např.: nekatolická strana zásadně odmítá uzavřít sňatek kanonickou formou a katolická strana je pevně
rozhodnuta manželství uzavřít – kanonickou formu odmítá nekatolická strana, která žije křesťansky výrazně lépe než
strana katolická – dodržení kanonické formy by mohlo způsobit velmi vážný rozkol v rodině některého ze snoubenců –
nekatolická strana má ve své církvi nebo náboženském společenství zvláštní postavení (duchovní, člen rady, staršovstva)
Požadovanou dispenz nebo dovolení označte křížkem.
Uveďte alespoň dva důvody: 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)
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DOPORUČENÍ DUCHOVNÍHO SPRÁVCE
Tuto žádost doporučuji.
Poznámka:

L. S.

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

farář (administrátor)

UDĚLENÍ DISPENZE / DOVOLENÍ
Čj.:

Dne

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

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

Podle norem církevního práva udílím požadované dispenze / dovolení za podmínek uvedených níže.
V případě, že se nejedná o liturgický prostor, dávám současně dovolení dle kán. 1118 CIC a § 7 PZ 4.2 uzavřít
sňatek mimo katolický kostel či kapli.
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

Podmínky pro udělení dispenze:
• Snoubenci jsou povinni se oba účastnit základní přípravy na manželství u katolického duchovního, kde jsou mimo jiné poučeni
o účelu a podstatných vlastnostech manželství, i když se eventuelně účastní i přípravy u nekatolického duchovního (část
přípravy by se mohla konat společně).
• Ustanovení o sepsání protokolu, předepsaném prohlášení a předkládaných dokladech snoubenců jsou stejná jako při
církevních oddavkách (vyjma povinnosti vůči matričnímu úřadu – tuto povinnost má v tomto případě úřad, před kterým se
manželství uzavírá). Žádost o dispenz od formy zasílá farář bydliště katolické strany. Koná-li se příprava a sepisuje-li se
protokol jinde, žádost o dispenz zasílá farář, který snoubence připravuje, a to vlastnímu ordináři katolické strany.
• Manželství musí být uzavřeno buď předepsaným způsobem v nekatolické církvi, nebo na matričním úřadě. Farář trvalého
bydliště katolické strany oznámí věřícím, že sňatek byl uzavřen s dispenzí od kanonické formy a že proto je před církví platný.
• Katolický manžel je po sňatku povinen neprodleně předložit potvrzení o uzavření manželství faráři, u kterého se na sňatek
připravoval. Ten manželství zapíše do knihy oddaných s poznámkou o dispenzi a učiní záznam v knize pokřtěných. Pokud byl
katolík pokřtěn jinde, odešle farář hlášení o uzavření sňatku dle kán. 1122, § 2 CIC obvyklým způsobem.

Adresa farního úřadu s PSČ:
(lze použít podélného razítka, je-li na něm adresa s PSČ)

