
Košická arcidiecéza MATRIMONII CAUSA 

ABÚ Ke – Prot. č.: 
 

ŽIADOSŤ O SANÁCIU MANŽELSTVA 

Farnosť:   Č.j. farského úradu  

———————————————— 

ŽENÍCH NEVESTA 
Meno a priezvisko (u nevesty aj rodená) 

 
 

Dátum a miesto narodenia 

 
 

Otec: meno, priezvisko, náboženstvo 

 
 

Matka: meno,  rodená, náboženstvo 

 
 

Náboženstvo 

 
 

Krst: farnosť a údaje 

 
 

Birmovka dátum a miesto 

 
 

Stav pri uzatváraní manželstva 

 
 

Povolanie 

 
 

Svedkovia pri sobáši (meno, priezvisko, adresa) 

 
 

Súčasná adresa a telefón 

 
 

Manželstvo uzatvorené (kedy a kde – na úrade či v kostole – presné pomenovanie, čísla z matriky) 

 
 

Dôvod, prečo sobáš nebol v katolíckom kostole 

 
 

Deti (mená a kde boli pokrstené) 

 
 

 

 

PRÍLOHY: 

  Svedectvo (á) o krste    Overená  kópia svedectva o sobáši  
 

Overiť pre cirkevné účely môže na základe originálu aj farár/administrátor. 
 



POHOVOR (Ak sa druhá stránka nedostavila a nie je možné kňazovi s ňou komunikovať, žiadateľ (ka) odpovedá na 

predložené otázky aj v mene druhej stránky, nakoľko pozná zmýšľanie a úmysly oboch) 
 

Správnu odpoveď označte krížikom  ÁNO NIE 

Od sobáša  bývate nepretržite v spoločnej domácnosti?   

Žijete vo vzájomnej láske, úcte a porozumení?   

Viete obaja prekonávať ťažkosti života?   

Ste praktizujúcim katolíkom, chodievate do kostola?   

Chcete naďalej žiť v manželstve celý život vo vzájomnej vernosti?   

Chcete obaja zotrvať v nerozlučiteľnom manželstve?   

Nútil vás alebo partnera (ku) do manželstva?   

Zatajujete niečo závažné pred sebou?   

Máte vy alebo váš partner (ka) nejaké problémy?   

Máte záväzky voči iným osobám alebo deťom (nie z tohto zväzku)?   

Bol niekto z vás už sobášený s niekým iným, hoci len civilne?   

Ste v nejakom vzájomnom príbuzenskom (adoptívnom) pomere ?   

 

Svojím podpisom hodnoverne potvrdzujem, že s Božou pomocou chcem naďalej horlivo 

žiť podľa katolíckej viery. Úprimne sľubujem, že urobím všetko, čo je v mojich silách, 

aby všetky deti narodené z nášho manželstva boli pokrstené a vychované v Katolíckej 

cirkvi. Budem sa usilovať o jednotu a stálosť manželstva a o zachovanie rodinného 

spoločenstva. Uvedomujem si, že moje doterajšie spolunažívanie nebolo platným 

manželstvom, čo úprimne ľutujem. Žiadam o sanáciu v základe (splatnenie) nášho 

manželstva. Zároveň prehlasujem, že som čestne, pravdivo a úprimne odpovedal (a) na 

predložené otázky a rovnako tak boli uvedené všetky údaje.  
 

 

 

podpis stránky 

 
 

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

pečiatka podpis farára / administrátora 

__________________________________________________________________ 

 

ARCIBISKUPSKÝ ÚRAD 
Hlavná 28, 041 83 Košice 

Košice........................................        

 
     Po zvážení všetkých okolností a zvlášť skutočnosti, že trvá súhlas oboch 
stránok zotrvať v manželstve, v súlade s kánonmi 1165 § 2 a 1163 § 1 Kódexu 
kánonického práva týmto udeľujem sanáciu v základe, takže vyššie uvedené 
stránky sú dovolene a platne zosobášené. 

     Žiadateľovi (ké) má byť dostatočne objasnený úkon a účinok sanácie 
(kán. 1161 § 1). Vyššie podpísaný kňaz sa postará, aby toto manželstvo bolo 
zapísané v knihe sobášených a v knihe pokrstených s uvedením  prot. č. ABÚ. 
 

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

 Mons. Bernard Bober 

arcibiskup-metropolita 

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

kancelár / notár ABÚ      
 


