Adresa farnosti

presentační razítko kurie

Apoštolský exarchát
Haštalské nám. 4
110 00 Praha 1

Č.j.:………..

V ……………………………. dne………………….
Duchovní správce uvedené farnosti žádá apoštolského exarchu k uzavření církevního manželství:
* o dispens od kanonické formy (viz normy ČBK, na základě kán. 841 CCEO, srov. 1127, § 2, 1121 § 3 CIC)
* o povolení ke sňatku - s pokřtěným nekatolíkem (dle kán. 814 CCEO, srov. 1124, 1125 CIC)
- s řeckokatolíkem odpadlým formálním aktem od katolické víry (kán 789
odst. 6 CCEO, srov. 1071 § 1 odst. 4, § 2 CIC)
- katolíka s rozvedeným po civilním nebo nekatolickém sňatku (nutno
předložit „Doplněk k žádosti…“/ dle kán. 789 CCEO, srov. 1071 § 1 odst.
3 CIC)
- dle kán. 789 CCEO, srov. 1071 § 1, odst.…CIC (bezdomovci, osoby v
censuře, sňatek skrze zástupce atd.)
* o zplatnění v základu – sanatio in radice ( dle kán. 848-851 CCEO, srov. 1161-1165 CIC)
* o delegaci k asistenci sňatku dvou latinských katolíků nebo katolíků jiné tradice než
konstantinopolské /byzantské/ (zaslat příslušnému latinskému diecéznímu biskupovi nebo metropolitovi)
pro žadatele(ku) (pište i rodná příjmení)
……………….......………rozený(á)……………………..nar. ……..…………v……….….…………..,
trvale bytem ……………………………………………………………………………..……………....,
zapsán(a) do byzantské církve sui iuris dne…………….v ………………………… ………………….,
řeckokatolického vyznání – vyučený (á) ve víře. (**)
Stav (***) ………………………………………………..…
s
…..………………………rozený (á)…………………….. nar. ………………… v ….……..….……..,
trvale bytem ……..………………..……………………………………..………………………………,
zapsán(a) do církve sui iuris …………………………dne ………..…………... v .………………...….,
vyznání …………………………………………….., vyučený (á) ve víře. (**)
Stav (***) …………………………………………………
Uveďte důvody žádosti (zvláště u smíšeného manželství); u sanace delší zdůvodnění, nejprve
důkladně
zjistit,
zda
opravdu
trvá
manželský
souhlas…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………….……………
Civilní oddavky byly dne
.……….......…………. v …………………………….……….………
Církevní oddavky mají být dne .……………......……. v ………………..……………………………
Záruky požadované u sňatku (sanace manželství) s nepokřtěným, nekatolíkem nebo katolíkem
odpadlým od víry byly dány? ……………
L.S.
________________________________
podpis duchovního správce

P.S. Žádost vyplňujete psacím strojem! (*) Žádané podtrhněte. (**) Nehodící se škrtněte.
(***) Pište těmito výrazy: svobodný; vdovec; civilně (nekatolicky) sezdaný a před ním
svobodný; civilně sezdaný a rozvedený po občanském sňatku (1x, 2x,…); svobodný před
sanací; rozvedený před sanací; svobodný dle prohlášení církevního soudu, apod.)

