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Príloha č. 5 - Kánony 28 – 34 
 

Nadobudnutie príslušnosti k cirkvi vlastného obradu 
 

Kánon 28  
§ 1 Obradom sa rozumie liturgické, teologické, duchovné a disciplinárne vlastníctvo,  

rozdielne kultúrou i tým,  čo súvisí s dejinami národov ako znak viery, ktorá ich  
oživuje a spôsobom, ktorým sa každá Cirkev vlastného obradu vyznačuje. 

Kánon 29 
§ 1 Dieťa, ktoré nedosiahlo vek 14 rokov, sa pripisuje Cirkvi vlastného obradu, ku 

ktorej patrí jeho katolícky otec, ak je však katolícka iba matka, alebo ak o to obaja rodičia  
v zhode požiadajú, pripisuje sa k Cirkvi vlastného  obradu, ku ktorej patrí matka, ak  
nestanovuje partikulárne právo, schválené Apoštolskou stolicou inak.  

§ 2 Ak je však dieťa, ktoré ešte nedosiahlo vek 14 rokov:  
1. dieťaťom slobodnej matky, patrí k Cirkvi vlastného obradu, ku ktorej patrí  
matka;  
2. dieťaťom neznámych rodičov, patrí k tej Cirkvi vlastného obradu, ku ktorej  
patria tí, do ktorých opatery bolo zákonom zverené, ak však ide o osvojenie  
otcom, alebo matkou, platí § 1;  
3. dieťaťom nepokrstených rodičov, pripíše sa tej Cirkvi vlastného obradu, ku  
ktorej patrí ten, ktorý na seba berie jeho katolícku výchovu. 

Kánon 30 
Ak ktorýkoľvek z tých, ktorí majú byť pokrstení dosiahne vek 14 rokov, môže si  

slobodne vybrať akúkoľvek Cirkev vlastného obradu, ku ktorej bude pripísaný krstom bez  
škody na partikulárnom práve, ktoré schválila Apoštolská stolica. 

Kánon 31 
Nik nesmie žiadneho z veriacich akýmkoľvek spôsobom nútiť k prestupu do inej  

Cirkvi vlastného obradu.  
Kánon 32 

§ 1 Nik nemôže bez súhlasu Apoštolského stolca platne prestúpiť do inej Cirkvi vlastného  
obradu.  
§ 2 Ak chce veriaci prestúpiť z Cirkvi vlastného obradu do ktorej patrí do inej  Cirkvi  
vlastného obradu, ktorá má na tom istom území vlastné biskupstvo, súhlas  
Apoštolského stolca sa predpokladá – ak biskupi oboch biskupstiev s prestupom  
vyjadria písomný súhlas.  

Kánon 33 
Žena má právo prestúpiť k Cirkvi vlastného obradu, ku ktorej patrí jej muž pri uzavretí  

sobáša i v  čase jeho trvania, ak je manželstvo rozlúčené, môže sa slobodne prinavrátiť 
k predchádzajúcej Cirkvi vlastného obradu.  

Kánon 34 
Ak prestupujú k inej Cirkvi vlastného obradu rodičia, alebo v zmiešanom manželstve  

jeden z katolíckych manželov, deti do veku 14 rokov sú samotným právom pripísané k tejto  
inej Cirkvi vlastného obradu, ak však z katolíckeho manželstva prestupuje iba jeden z rodičov  
k inej Cirkvi vlastného obradu, príslušnosť detí k tejto inej cirkvi nastúpi iba vtedy, ak s tým  
súhlasia obaja rodičia, ak však dieťa dosiahne vek 14 rokov, môže sa vrátiť k predchádzajúcej  
Cirkvi vlastného obradu. 
 


