Římskokatolická farnost Bzenec, Domanín
J. Hanáka 52, 696 81, Bzenec, 730 546 664, fabzenec@ado.cz, www.farnost-bzenec.cz

ZÁPIS K ŽÁDOSTI O KŘEST
Osobní údaje v matrice budou uchovávány na farním úřadě.
Církev římskokatolická vede registr osob hlásících se k Církvi římskokatolické.

Jméno a příjmení dítěte:
(lze přidat další křestní jméno)
Datum a místo narození:
(včetně okresu)
Faktické bydliště dítěte:
Datum a místo křtu:
(dle domluvy)
Jméno a příjmení:

Otec

Povolání:

Náboženství:

Datum a místo narození:
Bydliště:
Rodiče otce dítěte

Telefon:
Otec:
Matka:

Rozená:

Matka

Jméno a příjmení
Povolání:

Náboženství:

Datum a místo narození:
Bydliště:

Telefon:

Rodiče matky dítěte

Otec:
Matka:

Rozená:

Sňatek rodičů dítěte: □ církevní / □ civilní; datum a místo:
Rodiče chtějí křtít ............(kolikáté) dítě a již □ absolvovali / □ neabsolvovali přípravu ke křtu.

Kmotr

Jméno a příjmení:
Povolání:

Bydliště:

Datum a místo křtu:
Datum a místo biřmování:

Kmotr

Datum a místo církevního sňatku:

Jméno a příjmení:
Povolání:
Bydliště:
Datum a místo křtu:
Datum a místo biřmování:
Datum a místo církevního sňatku:

Zásady při udílení svátosti křtu dětem
podle Kodexu kanonického práva

První a nezbytnou podmínkou je, aby alespoň jeden z rodičů byl pokřtěn v katolické církvi.
Kán. 868 § 1: Aby dítě bylo dovoleně pokřtěno, je dále třeba:
▪ souhlas rodičů nebo alespoň jednoho z nich, popřípadě někoho z těch, kdo jsou zákonně na
jejich místě,
▪ opodstatněná naděje, že dítě bude vychováno v katolické víře. Pokud tato naděje chybí, odloží
se křest podle předpisu partikulárního práva a důvod se oznámí rodičům.
Kán. 784 § 1: Aby byl někdo připuštěn jako kmotr, je třeba aby:
▪ byl katolík, přijal svátosti biřmování a svaté přijímání, nebyl otcem či matkou dítěte
▪ vedl život odpovídající víře a převzatému úkolu kmotrovství, je samozřejmostí účastnit se
každou neděli mše sv., u manželů církevně uzavřené manželství.
Výběr kmotrů
Kmotrem může být každý katolicky pokřtěný a biřmovaný křesťan, starší 16 let, který praktikuje svoji víru . V
zásadě ale jde o to, aby to byl člověk blízký rodině, ve které bude dítě vyrůstat. Často bývá u křtů v roli kmotrů
manželský pár, který má sám již jisté zkušenosti s křesťanskou výchovou (a výchovou dětí vůbec) a je rodině
křtěnce jistou oporou. Kmotrem (kmotr – latinsky compater – spoluotec) nemůže být rodič křtěnce. V případě
nekatolicky pokřtěného se hovoří o úloze tzv. svědka křtu.

Prohlášení rodičů
O křest svého dítěte žádáme z vlastního rozhodnutí. Jsme si vědomi poslání a povinností, které jako
křesťanští rodiče máme vůči svému dítěti a chceme je plnit.
V……………………………………………………………
Dne………………………………………
Podpis otce ……………………………………………
Podpis matky ……………………………………………
Souhlas se křtem v jiné farnosti
V případě, že se rodiče z vážného důvodu rozhodou křtít dítě ve farnosti Bzenec/Domanín ač na území farnosti
nebydlí, je třeba si od duchovního správce vlastní farnosti vyžádat souhlas se křtem.

Rodiče dítěte chtějí křtít ve farnosti Bzenec/Domanín. Její správce žádá o souhlas se křtem.
Důvod křtu v jiné farnosti:………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Duchovní správce v:………………………..…………………….. potvrzuje, že rodiče dítěte jsou jeho farníky.
Přípravu ke křtu jsem □ vykonal / □ nevykonal.

□ Souhlasím / □ nesouhlasím s udílením svátosti křtu ve farnosti Bzenec/Domanín.
Zdůvodnění (poznámka):
V

dne
razítko a podpis

Co je potřeba ke křtu přinést?
Rodiče se postarají o křestní roušku a svíčku.
Více informací na farních stránkách: www.farnost-bzenec.cz/krest

