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

SNUBNÍ ZÁPIS č.
Osobní údaje v matrice budou uchovávány na farním úřadě.
Církev římskokatolická vede registr osob hlásících se k Církvi římskokatolické.
sepsaný dne ................................. 20....... se snoubenci:
.............................................................................. a ................................................................................
I. SNOUBENEC
Jméno a příjmení:

Rozený:

Povolání:

Číslo OP:

Narozen kdy, kde, okr.:
Náboženství:

(mix. rel., disp. cult., apost.)

Pokřtěn kdy, kde ............................................................................................................... podle křestního listu
far. úřadu v ......................................................... ze dne ...................... čj. .................. Kn. ...... str. ...........
Náboženská výuka:

Biřmován:

Jména a příjmení (též
rodná), bydliště
a náboženství rodičů
Trvalé bydliště:
(adresa, farnost,
eventuálně národnost)
Stávající bydliště:
Stav:

Kolikátý sňatek uzavíráte?

– rozvedenému:
jakým obřadem jste uzavřel
předchozí manželství? ....................................................................................................................................
žije vaše dřívější manželka?
(imp. ligaminis c. 1085) .................................................................................................................................
(dva nekatolíci uzavírají i mimo církev nerozlučné manželství)
kým, kde, kdy (čj.) rozvedeno? .......................................................................................................................
prohlášeno církevně neplatným? .....................................................................................................................
není snoubenka dcerou nebo matkou
bývalé manželky? (imp. publ. honestatis c. 1093) ...........................................................................................
– k vdovci:
jméno a úmrtí + manželky (manželek)
dle úmrtního listu ...........................................................................................................................................
máte děti z tohoto manželství? ........................................................................................................................
není snoubenka příbuzná
se + manželkou? (imp. affinitatis c. 1092) .......................................................................................................
– je-li snoubenka vdovou:
nejste pokrevně příbuzný se + manželem? ......................................................................................................
Slíbil jste manželství jiné osobě?
Máte k ní nějaký právní či mravní závazek?
Zvolil jste si snoubenku dobrovolně,
nenutí vás nikdo k sňatku? (vis, metus)

II. SNOUBENKA
Jméno a příjmení:

Rozená:

Povolání:

Číslo OP:

Narozena kdy, kde, okr.:
Náboženství:

(mix. rel., disp. cult., apost.)

Pokřtěna kdy, kde ............................................................................................................. podle křestního listu
far. úřadu v ......................................................... ze dne ...................... čj. .................. Kn. ...... str. ...........
Náboženská výuka:

Biřmována:

Jména a příjmení (též
rodná), bydliště
a náboženství rodičů
Trvalé bydliště:
(adresa, farnost,
eventuálně národnost)
Stávající bydliště:
Stav:

Kolikátý sňatek uzavíráte?

– rozvedené:
jakým obřadem jste uzavřela
předchozí manželství? ....................................................................................................................................
žije váš dřívější manžel?
(imp. ligaminis c. 1085) .................................................................................................................................
(dva nekatolíci uzavírají i mimo církev nerozlučné manželství)
kým, kde, kdy (čj.) rozvedeno? .......................................................................................................................
prohlášeno církevně neplatným? .....................................................................................................................
není snoubenec synem nebo otcem
bývalého manžela? (imp. publ. honestatis c. 1093) ..........................................................................................
– k vdově:
jméno a úmrtí + manžela (manželů)
dle úmrtního listu ...........................................................................................................................................
máte děti z tohoto manželství? ........................................................................................................................
není snoubenec příbuzný
se + manželem? (imp. affinitatis c. 1092) ........................................................................................................
– je-li snoubenec vdovcem:
nejste pokrevně příbuzná se + manželkou? .....................................................................................................
Slíbila jste manželství jiné osobě?
Máte k ní nějaký právní či mravní závazek?
(děti, graviditas)
Zvolila jste si snoubence dobrovolně,
nenutí vás nikdo k sňatku? (vis, metus)

III. OTÁZKY OBĚMA SNOUBENCŮM
Jste spolu pokrevně příbuzní? ...................................................................................................................
(bratranec, sestřenice, otcové bratranci, matky sestřenice, otec jednoho a matka druhého bratranec
a sestřenice, nebo otec nevěsty a ženich bratranci apod. – do 4. stupně včetně – imp. consanguinitatis
c. 1091)

Uzavíráte sňatek církevní nerozlučný, za účelem založení rodiny? ............................................................
Kdy a kde chcete mít církevní sňatek? .......................................................................................................
Příjmení manželů po sňatku: .....................................................................................................................
Příští společné bydliště: ............................................................................................................................
Caute, si necessarium videtur (u ovdovělých či rozvedených):
Žili jste spolu ještě za života bývalé(ho) manžela (manželky)
jako muž a žena? ..................................................................................................................................
Slíbili jste si tehdy manželství? .................................................................................................................
Nebo jste již manželství tehdy civilně uzavřeli? ........................................................................................
Tento církevní sňatek bude – nebude* sňatkem s civilní platností.
Civilní sňatek uzavřen: .............................................................................................................................
(Zápis se přečte.)
Souhlasí zápis s vaší výpovědí? .................................................................................................................
Nejste si vědomi žádné překážky, která by vám v tomto sňatku bránila? ....................................................
Můžete to potvrdit svou přísahou? .............................................................................................................
PROHLÁŠENÍ:

My podepsaní místopřísežně prohlašujeme, že nám není známa žádná překážka, která by podle
kanonického práva odporovala našemu církevnímu sňatku, a že naše výpovědi v tomto zápise jsou
pravdivé.
_____________________________

______________________________

snoubenec

snoubenka

_____________________________

______________________________

sepsal

farář/administrátor

* nehodící se škrtněte

CÍRKEVNÍ SŇATEK
uzavřen dne ...................................... v kostele .......................................................................................
_____________________________

______________________________

ženich

nevěsta

_____________________________

______________________________

svědek

svědek

__________________________________________

_________________________________________

povolání a bydliště svědka

povolání a bydliště svědka
______________________________

L. S.

oddávající

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 svého 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 katolického 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.
___________________________

______________________________

svědek

svědek

Poučení snoubenců vykonáno (kým, kde, data setkání nebo počet): ...........................................................
..................................................................................................................................................................
Udělená dovolení a dispense (uvést a všechna přiložit): .............................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Delegace (k platnosti – kán. 1111, § 1 a 2):
Zmocnění oddat tyto žadatele ve zdejší farnosti uděleno dne ......................... č. j. ..................................
(komu – knězi, jáhnu): ....................................................
______________________________

farář/administrátor
Licence (k dovolenosti – kán. 1114-1115):
Propuštění žadatelů k církevnímu sňatku do farnosti místa sňatku v ........................................................
dáno dne ............................... č. j. ..........................
______________________________

farář/administrátor farnosti žadatele/žadatelky
Ne temere (kán. 1122, § 2) bylo zasláno do farnosti místa křtu
– ženicha: do farnosti .................................................................. dne ..................... č. j. .....................
– nevěsty: do farnosti .................................................................. dne ..................... č. j. .....................

