
Římskokatolická farnost ..................................................................................................................  

Č. j.: ....................... Dne.............................  

 
Věc: Žádost Biskupství královéhradeckému 1 
 

 o dispens od veřejných ohlášek sňatku dle kán. 1067 
 o dovolení ke sňatku dle kán. 1071 
 o dispens ke sňatku s nepokřtěným (disparitas cultus – kán. 1086 CIC) 
 o dispens od překážky pokrevního příbuzenství .......  stupně (kán. 1091) 
 o dispens od kanonické formy (kán. 1121, § 3; 1127, § 2) 
 o dovolení ke konfesně smíšenému sňatku (matrimonium mixtum – kán. 1124) 
 o konvalidaci sňatku (kán. 1156-1160) 
 o milost zplatnění v základu (sanatio in radice – kán. 1161-1165) – žádá ........................2 

 

Níže uvedení snoubenci3 chtějí dne .......................... uzavřít církevní sňatek: 

Titul, jméno a příjmení   

Datum a místo narození   

Náboženské vyznání   

Datum a místo křtu   

Bydliště   

Stav   
 
Při žádosti o konvalidaci či sanaci manželství doplňte žádost o údaje, kdy a kde bylo uzavřeno 
civilní manželství: ............................................................................................................................  

V případech, kterých se to týká, katolická strana písemně prohlašuje dle kán. 1125, § 1 CIC, že se 
bude chránit ztráty katolické víry a dává upřímný příslib, že udělá všechno pro to, aby všechny děti 
z tohoto manželství byly katolicky pokřtěny a vychovány. Druhá strana bere dle § 2 závazek své/ho 
partnera/ky na vědomí. Oba jsou dle § 3 poučeni o cíli a podstatných náležitostech manželství, jež 
musí být přijaty oběma snoubenci. Je morální jistota, že podepsané také dodrží. 
Odůvodnění:4 
 
 
 
 L. S. farář/administrátor

                                                
1 Tento formulář používejte, prosíme, pouze v případě souběhu více dispensí, nebo dispense a konvalidace či sanace. 
2 Uvede se, zda žádá partner či partnerka. O sanatio in radice lze žádat pouze za předpokladu, že se jeden z partnerů odmítá účastnit 

konvalidace manželství, ale vzájemný souhlas trvá a nehrozí rozpad manželství. 
3 U rozvedených osob uveďte jako doplňující údaje k žádosti podrobné a přesné informace v rozsahu zde uvedené tabulky o všech 

předchozích manželstvích (i partnerech), o způsobu jejich uzavření, o jejich trvání a rozvodech. 
4 V případě nedostatku místa pište, prosíme, na druhou stranu. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doplnění žádosti: 

 

 


