Římskokatolická farnost u katedrály sv. Petra a Pavla Brno, Petrov 9, 602 00 BRNO 2,  543 235 031
 žádost o církevní sňatek
Žadatel: (titul, jméno, příjmení)

Číslo dokladu totožnosti:

Povolání:

Narozen: (datum, místo, okres)   
Náboženství: 
(řím. katol., čsl. hus., evang., bez vyznání,…)

Změnil jste je někdy?
(ano, ne)

Pokřtěn: (datum, farnost)    
Náboženská výuka: 
(ano, ne, jak dlouho)

1.sv.přijímání:
(ano, ne)

Biřmován:
(ano, ne)

Faktické bydliště:
(adresa, okres, (u cizinců stát. přísl.), farnost

Telefon: 
Trvalé bydliště:
(je-li odlišné od faktického)

Stav:
(svobodný, rozvedený, ovdovělý)

Kolikátý sňatek uzavíráte?

Rodiče
Otec
Jméno a příjmení:



Bydliště:



Náboženství:


Matka
Jméno a příjmení:

Rozená:



Bydliště:



Náboženství:



Žadatelka: (titul, jméno, příjmení)

Číslo dokladu totožnosti: 

Povolání:

Narozena: (datum, místo, okres) 
Náboženství: 
(řím. katol., čsl. hus., evang., bez vyznání,…)

Změnila jste je někdy?
(ano, ne)

Pokřtěna: (datum, farnost) 
Náboženská výuka: 
(ano, ne, jak dlouho)

1.sv.přijímání:
(ano, ne)
   
Biřmován:
(ano, ne)

Faktické bydliště:
adresa, okres, (u cizinců stát. přísl.), farnost
             
Telefon: 
Trvalé bydliště:
(je-li odlišné od faktického)

Stav:
(svobodná, rozvedená, ovdovělá)

Kolikátý sňatek uzavíráte?

Rodiče
Otec
Jméno a příjmení:



Bydliště:



Náboženství:


Matka
Jméno a příjmení:

Rozená:     



Bydliště:      



Náboženství:



Svědek ženicha: (titul, jméno, příjmení):

Datum narození:

Povolání:

Trvalé bydliště: 

Okres:



Svědek nevěsty: (titul, jméno, příjmení): 

Datum narození:

Povolání:

Trvalé bydliště: 

Okres:





Datum sňatku:

Obřad:       □  se mší           □  beze mše



Poznámky:
·	Snoubenci vyplní pečlivě tento formulář a přinesou jej na první setkání přípravy na manželství.
·	U formuláře „Žádost o uzavření manželství“ se vyplní na straně 1 a 2 silně orámované části. Nezapomeňte uvést okres, tam kde je předepsán. Povolání rodičů se uvádí pouze aktivní (nikoli tedy „důchodce“, ale zaznamená se předcházející aktivní povolání).
·	U formuláře „Žádost o vydání osvědčení“ vyplňte orámovanou část.
·	S oběma výše uvedenými formuláři (Žádost o uzavření manželství a Žádost o vydání osvědčení) se dostavte na matriční úřad Brno-střed, Dominikánská 2. Nutná je účast obou. Nezapomeňte si vzít s sebou občanské průkazy a rodné listy! V případě rozvedených nebo ovdovělých snoubenců je třeba ještě předložit rozsudek soudu, který rozvedl předešlé manželství, nebo úmrtní list předchozího partnera. Na základě předložených dokumentů vám bude vystaveno Osvědčení pro platné uzavření manželství, které donesete na farní úřad během přípravy. 
Pozor: Osvědčení je platné pouze 3 měsíce od data vystavení.
·	Snoubenci, kteří nebyli pokřtěni ve farnosti Brno-dóm, si musí vyžádat potvrzení o křtu na farním úřadě místa, kde byli pokřtěni. Je třeba připomenout tamnímu správci farnosti, že potvrzení o křtu je vystavováno za účelem sňatku. Také toto potvrzení by nemělo být starší než 3 měsíce.
·	Obřadu musí být přítomni dva svědci, tj. dva zletilí občané, způsobilí k právním úkonům.
·	V případě, že jeden ze snoubenců je cizinec a neprokáže dostatečnou znalost českého jazyka, musí být obřadu přítomen soudní tlumočník (neplatí pro občany Slovenské republiky). Přítomnost soudního tlumočníka je rovněž vyžadována, je-li cizincem některý ze svědků.




První setkání přípravy na manželství  se uskuteční na římskokatolickém farním úřadě Brno, Petrov 9, dne 	v 1830 hod.

