
Prečítajte pozorne až do konca 

SVIATOSŤ MANŽELSTVA 
 

O Vašom úmysle uzavrieť sviatostné manželstvo nás informujte čím skôr, najmenej však 6 mesiacov 
vopred. V mnohých prípadoch totiž treba vybaviť viac vecí, čo si môže vyžadovať dlhší čas, resp. nemusí Vám 
vyhovovať termín snúbeneckých náuk. 
  

AKO TREBA POSTUPOVAŤ? 

1.  Nahlásiť na farskom úrade termín, čas a miesto (kostol) uskutočnenia sobáša. V prípade, že neskôr zmeníte 
miesto, resp. stornujete sobáš, okamžite nám to „osobne“ oznámte.  

 

2.  Spísať cirkevnú sobášnu zápisnicu = k tomu budete potrebovať tieto doklady: 

✓ Krstné listy obidvoch snúbencov (vyžiadať si ich na príslušnom farskom úrade, kde ste boli pokrstení). 
Krstné listy nesmú byť viac ako 1/2 roka staré. Ak niektorý zo snúbencov nebol pokrstený, doniesť rodný 
list. Ak ste boli pokrstení v našej farnosti, nepotrebujete krstný list. 

✓ V prípade, že máte kánonické (aktuálne) bydlisko v inej farnosti ako našej, doniesť licenciu k sobášu, 
ktorú vám vydá farský úrad v mieste vášho bydliska (stačí licencia od jedného zo snúbencov; v  prípade 
miešaného manželstva /katolík-nekatolík/, si licenciu pýta na svojom farskom úrade katolícka stránka).  

✓ Občianske preukazy 

✓ Údaje o svedkoch (meno, priezvisko, presná adresa, rodné číslo).  
U cudzinca údaje z pasu: (meno, priezvisko, presná adresa, dátum narodenia a dátum platnosti pasu). 
Svedok môže byť aj neveriaci. 

✓ Ak ste mali už predtým cirkevný sobáš, doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“.  

✓ Ak ste rozvedený (á), doložiť „Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva“.  

✓ Ak ste mali civilný sobáš, doložiť „Sobášny list“.  

✓ Ak ste vy, alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť „Svedectvo o smrti predošlého manžela 
(manželky)“.   

Ak máte všetky tieto doklady pripravené, je potrebné dohodnúť termín spísania cirkevnej zápisnice. 
Napíšte nám email (he.mesto@abuke.sk), kde uvediete niekoľko termínov, ktoré vám vyhovujú 

a spätným emailom vám upresníme kedy sa stretneme. 

POZOR:   Zápisnica musí byť spísaná najneskôr 1 mesiac pred sobášom !!! 

V prípade nedodržania tohto termínu, budeme musieť dátum sobáša presunúť na neskôr !!! 
 

3.  Snúbenci musia spoločne zájsť na štátnu matriku v Humennom, kde vyplnia štátnu zápisnicu „Žiadosť 
o uzavretie manželstva“. K jej napísaniu budete potrebovať svoje občianske preukazy a rodné listy. 
Zápisnicu potom prinesiete na farský úrad. Je dobré najprv spísať túto štátnu zápisnicu a už s ňou prísť na 
spísanie cirkevnej zápisnice. 

✓ V prípade, že máte titul a nemáte ho zapísaný v OP, doniesť na štátnu matriku originál diplomu 
k nahliadnutiu (ak chcete mať titul uvedený na sobášnom liste) 

✓ Štátny sobášny list si môžete vyzdvihnúť o 3 dni (utorok) po sobáši (1 z manželov s OP), alebo po 
vzájomnej dohode s matrikou. 

✓ Bližšie info: www.humenne.sk/Obcan/Ako-vybavit/Matrika/Uzavretie-manzelstva 

4.  Vykonať náležitú prípravu na sviatosť manželstva. Ak sa zdržiavate v našej farnosti a prejavíte záujem 
vykonať si náuky u nás, budeme vás telefonicky informovať o termíne sobášnych náuk.  Ak sa zdržiavate 
mimo Humenného, vykonajte si prípravu v mieste vášho aktuálneho pobytu a prineste o tom aj potvrdenie. 

5.  V prípade, že pri uzatváraní sviatosti manželstva bude asistovať kňaz, ktorého ste si sami vybrali, nahláste 
jeho meno najneskôr týždeň pred sobášom na farskom úrade. 

6.  Pri spísaní cirkevnej zápisnice je potrebné uhradiť režijný poplatok v kancelárii farského úradu. 

POZOR ! ! ! 
V prípade nedodržania termínov z vašej strany, nemôžeme vám zaručiť, že sobáš sa uskutoční v dátume, ktorý máte 
naplánovaný. 
 
 

KONTAKTY 
Mobil kancelária:  0948 60 94 94;     Email: he.mesto@abuke.sk;      Web:  http://humenne.rimkat.sk/kontakty 


