
Košická arcidiecéza MATRIMONII CAUSA 

ABÚ Ke – Prot. č.: 
 

ŢIADOSŤ O DIŠPENZ / POVOLENIE K SOBÁŠU 

Farnosť:   Dátum sobáša:  

———————————————— 

Meno a priezvisko:    Dátum narodenia:   

Adresa:   náboženstvo:   

chce uzavrieť manželstvo s 

Meno a priezvisko:    Dátum narodenia:   

Adresa:   náboženstvo:   

žiada udeliť 

 DIŠPENZ od nasledujúcej prekážky*: 

(  )  Disparitas cultus (jedna stránka je katolícka a druhá je nepokrstená – kán. 1086) 

(  )  Iná prekážka (uveďte aká, napr. pokrvenstvo kán. 1091 a 108; švagrovstvo kán. 1092 

a 1109; adopcia kán. 1094 a 110) ................................................................................... 

 POVOLENIE k asistovaniu pri uzatváraní manželstva v nasledujúcej situácii*: 

(  )  katolícka stránka chce uzavrieť manželstvo s pokrstenou nie katolíckou stránkou 

v súlade s kán. 1124-1125 a 1127 § 1 

(  )  manželstvo potulných (kán. 1071 § 1,1) 

(  )  jedna alebo obe stránky majú prirodzené povinnosti voči inej stránke alebo deťom, 

pochádzajúcim z predchádzajúceho spojenia (kán. 1071 § 1,3)** 

(  )  manželstvo so stránkou, ktorá notoricky zavrhla katolícku vieru (kán. 1071 § 1,4) 

(  )  jedna zo stránok je postihnutá cenzúrou (kán. 1071 § 1,5) 

(  )  manželstvo uzatvárané s podmienkou (kán. 1102 § 2) 

(  )  jedna alebo obe stránky majú menej než 18, rodičia nevedia o zamýšľanom sobáši 

alebo sú rozumne proti tomu (kán. 1071 § 6) 

KÁNONICKÝ DÔVOD pre dišpenz alebo povolenie*: 

(  )  všetko pripravené k sobášu (  )  vzájomná pomoc v pokročilom veku 

(  )  duchovné dobro stránok (  )  pravdepodobnosť konverzie 

(  )  platnosť zamýšľaného manželstva (  )  iné (uveďte presne aké) 

 

Podpísaný potvrdzujem, že vyššie uvedené stránky sú slobodné a náležite pripravené k uzavretiu 

manželstva. Sú oboznámené s náukou Katolíckej cirkvi o manželstve, jeho cieľoch, o podstatných 

vlastnostiach (jednota a nerozlučiteľnosť), o povinnostiach a právach manželského stavu a ani 

jedna stránka ich nevylučuje. Dávajú nádej na vytvorenie dobrého a stabilného manželstva. 

 
Dňa  v     

      podpis kňaza 

Č. j.:     pečiatka  

 
* Upresnite, čo žiadate (X). Vyplnenú žiadosť odošlite na arcibiskupský úrad. 

** Priložiť písomné prehlásenie, že predmetný záväzok je obom známy a nebude príčinou manželských problémov 

  



 

PREHLÁSENIE STRÁNOK S ROZDIELNYM NÁBOŢENSTVOM 
kán. 1124-1125 

Skúsenosť hovorí, že môžu nastať určité problémy v manželstve z dôvodu rozdielneho náboženstva 

manželských stránok. Jednotlivci môžu časom upustiť od praktizovania svojej viery a deti sa stanú 

obeťami duchovnej ľahostajnosti a nezáujmu o náboženstvo. Kvôli uisteniu, že toto nebezbečenstvo 

nehrozí plánovanému manželstvu, kňaz má poučiť obidve stránky o zodpovednosti katolíckej stránky  – 

čo vyplýva zo samotnej povahy katolíckej viery a svedomia – odovzdať katolícku vieru všetkým svojím 

deťom a to tým, že budú pokrstené v Katolíckej cirkvi a že sa im zabezpečí náležitá náboženská výchova 

v katolíckej viere. Vyhlásenie a prísľub by sa mali urobiť nasledujúcim spôsobom: 

VYHLÁSENIE KATOLÍCKEJ STRÁNKY: 

Vyhlasujem, ţe verím v Jeţiša Krista a ţe s Boţou pomocou chcem naďalej ţiť podľa 

katolíckej viery. Som pripravený (á) odstrániť všetky nebezpečenstvá môjho odpadnutia 

od katolíckej viery. Zároveň sa budem usilovať rešpektovať náboţenskú slobodu a 

svedomie môjho manţelského partnera/partnerky. Úprimne sľubujem, ţe urobím všetko, 

čo je v mojich silách, aby všetky deti narodené z nášho manţelstva boli pokrstené a 

vychované v Katolíckej cirkvi. Budem sa usilovať o jednotu a stálosť manţelstva 

a o zachovanie rodinného spoločenstva. 
 

 
podpis katolíckej stránky 

 

Nekatolícka stránka má byť informovaná o tomto prehlásení katolíckej stránky, čo potvrdí podpisom 

VYHLÁSENIE NEKATOLÍCKEJ STRÁNKY: 

Svojím podpisom potvrdzujem, ţe som si vedomý (á) vyššie uvedeného prísľubu a 

povinnosti svojho partnera (svojej partnerky), ktoré vyplývajú z jeho (jej) svedomia. 
 

 
 

podpis nekatolíckej stránky 

Dňa ...............….......... v ……......................................  

_________________________________________________________________ 

ARCIBISKUPSKÝ ÚRAD 
Hlavná 28, 041 83 Košice 

 
Vzhľadom k predloženým dôvodom a tiež k tomu, že snúbenci urobili 
požadované prehlásenie týkajúce sa zodpovednosti katolíckej stránky za 
svoju vieru a za krst a výchovu detí v Katolíckej cirkvi, týmto 

udeľujem dišpenz / povolenie, 

aby snúbenci mohli uzavrieť manželstvo v súlade s kánonickými predpismi. 

 

 

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

 

 

 
Košice  

   

   notár 

 
Dišpenz / povolenie tvorí prílohu sobášnej zápisnice;  

v knihe manželstiev do poznámok pri zázname o sobáši uveďte prot číslo tohto povolenia. 


