
Milí snúbenci! 
 
Ak ste pokrstení a prijatí do spoločenstva Katolíckej Cirkvi, Váš úmysel prijať 
sviatosť manželstva sa nedotýka len vás dvoch. 
 
Musíte kontaktovať príslušné úrady: 

1. Rímskokatolícke farské úrady farností, v ktorých ste boli pokrstení: 
Tam si vyžiadajte vaše Krstné listy. Nesmú byť staršie (vydané skôr), než pol 
roka pred zamýšľaným sobášom. 

2. Rímskokatolícky farský úrad farnosti, v ktorej má jeden z vás trvalé 
bydlisko (alebo v ktorej dlhšie prechodne bývate): 

Môžete sa rozhodnúť pre administrátora snúbencovej alebo snúbenicinej 
farnosti. Jemu doručte vaše Krstné listy - nesmú byť staršie ako tri mesiace. 
V krstných listoch sú uvedené všetky potrebné údaje k vášmu sobášu. 
On je kompetentný spísať s vami Zápisnicu o ústne prednesenej žiadosti 
o sviatosť manželstva. Zápisnicu musíte spísať najmenej tri mesiace dopredu. 
Jemu predložte aj potvrdenie o absolvovaní predmanželskej náuky, ak ste ju 
absolvovali. On, ak nie ste pokrstení, nepristupujete k svätému prijímaniu, 
nežijete kresťanským spôsobom života, požiada svojho (teda aj vášho) biskupa 
o dišpenz pre uzavretie sviatosti manželstva. 
Po podpísaní Zápisnice ho požiadajte, aby v nej podpísal licenciu (jeho súhlas 
s tým, aby ste sviatosť mohli prijať vo farnosti Liptovské Matiašovce). Až po 
takto spísanej, doplnenej, podpísanej a doručenej Žiadosti je kompetentný 
konať vo vašej veci administrátor farnosti Liptovské Matiašovce. 

3. Matričný úrad (v našom prípade Matričný úrad v Liptovskej Sielnici. 
S platnými občianskymi preukazmi, prípadne pasmi a rodnými listami 
podpíšete na Matričnom úrade v Liptovskej Sielnici druhú Žiadosť o uzavretie 
manželstva, pričom matrikárovi oznámite, že chcete uzavrieť cirkevné 
manželstvo v kostole. 

4. Rímskokatolícky farský úrad farnosti, v ktorej chcete prijať sviatosť 
manželstva: 

Tomu doručte Zápisnicu (s licenciou) a Žiadosť s Matričného úradu najneskôr 
mesiac pred zamýšľaným sobášom. 
Zároveň administrátorovi oznámte, (ak si to želáte), aby udelil delegáciu 
kňazovi (alebo diakonovi), ktorého si prajete, aby asistoval pri vašom sobáši 
(„aby vás sobášil“). 
Kvôli zákonu o ochrane osobných údajov, je potrebné, aby pri podpise žiadosti 
o vyslúženie sviatosti manželstva boli prítomné všetky osoby, ktorých osobné 
údaje majú byť spracovávané, teda snúbenci a ich svedkovia.  
 


