POTREBNÉ DOKUMENTY

VZOR ŽIADOSTI
Mária Krásnohorská, Bratislava, J. Krála č. 5

1. Krstný list žiadateľa - vydá Vám ho farský úrad v mieste
krstu.
2. Cirkevný sobášny list - vydá Vám ho farský úrad v mieste
sobáša. Budú sa pýtať na dôvod k čomu ho potrebujete - teda na
pristupovanie ku sviatostiam.
3. Rozsudok civilného súdu o rozvode - prineste originál a my
si ho v kancelárii oxeroxujeme.
4. Vaša Žiadosť o povolenie manželskej odluky
a o pristupovanie ku sviatostiam (viď vzor) - v nej sa
predstavte, objasnite situáciu vzniku manželstva, narodení detí z
manželstva, príčiny nezhôd, ktoré mali za následok rozpad, svoj
doterajší postoj k manželstvu: či ho naďalej považujete za platné
a nerozlučiteľné a či ste ochotný/á (ak už manžel/ka neuzavrel/a
nové manželstvo) partnera prijať späť a obnoviť s ním spolužitie.
Ďalej treba v žiadosti objasniť situáciu, či žijete sám/sama, či
navštevujete bohoslužby a čo Vás vedie k túžbe po pristupovaní
ku sv. spovedi a k sv. prijímaniu.
Žiadosť môže byť písaná aj ručne.
Poznámka: na prolongáciu – predĺženie pristupovania ku
sviatostiam – stačí len „Žiadosť“.

Rímskokatolícka cirkev
Arcibiskupský úrad
Špitálska 7
814 92 Bratislava 1
Bratislava, 10. 2. 2017
Vec: Žiadosť o povolenie manželskej odluky a o pristupovanie ku sviatostiam
Podpísaná Mária Krásnohorská rod. Kováčová, dôchodkyňa, narodená dňa
30. októbra 1925 v Žiline, na radu svojho spovedníka úctivo prosím o povolenie žiť
oddelene od manžela a možnosť pristupovať ku sviatostiam.
Sviatostné manželstvo som uzavrela s Jozefom Krásnohorským, narodeným
dňa 2. 4. 1920 v Martine, vo rímskokatolíckom farskom kostole v Piešťanoch dňa
5. mája 1947. V manželstve sa nám narodili 4 detí, z ktorých tri sú už zaopatrené
a sviatostným manželstvom si dali základ k svojim rodinám. Najmladšie dieťa
navštevuje strednú školu.
Manžel, zamestnaný ako prevádzkar, ma sústavne klamal, po celé roky sa
dopúšťal manželskej nevery. Trpela som to kvôli deťom a pritom som sa usilovala
priviesť ho na správnu cestu, ale všetko moje úsilie bolo bezvýsledné. Nakoniec ma
opustil a sám požiadal o rozvod. Okresný súd v Trenčíne — aj napriek môjmu
nesúhlasu — nás rozviedol dňa 15. októbra 1972.
Od tej doby žijem sama so svojou najmladšou dcérou. Plním si svoje
náboženské povinnosti a chcem aj naďalej čerpať posilu clo každodenného života
zo sviatostí.
Za udelenú milosť vyslovujem už vopred úprimné „Pán Boh zaplať!"
S katolíckym pozdravom
podpis v. r.

