Římskokatolická farnost:

Č.j.: .....................................
Věc:

Dne:.............................................

Žádost Biskupství litoměřickému o dovolení udělit svátost křtu osobě starší 14 let
Ve smyslu kán. 863 CIC oznamuji diecéznímu biskupovi úmysl udělit svátost křtu žadateli / žadatelce:

Titul, jméno a příjmení: ...............................................................................................................................................
Datum a místo narození: ..............................................................................................................................................
Bydliště: ........................................................................................................................................................................
K bydlišti je příslušná farnost: ........................................................................................................................................
Je-li čekatel(ka) příslušný(á) k jiné farnosti než k té, kde přijme křest, nechť je přiložen písemný souhlas vlastního faráře.

Stav:1

svobodný(á)

civilně rozvedený(á)

občansky oddaný(á)

církevně oddaný(á) s dispenzí od překážky disparitatis cultus

dne ......................................v:......................................................................................................................
manžel(ka) - titul, jméno a příjmení: ............................................................................................................
datum a místo narození:.................................................................................................................................
náboženské vyznání: ....................................................datum a místo křtu:..................................................
bydliště:.........................................................................................................................................................
stav před tímto sňatkem – žadatel(ka) ................................................manžel(ka):.......................................
Příprava ke křtu probíhala od ...............................................................do..................................................................
Výuku vedl .....................................................................................................................................................................
Byly vykonány obřady přijetí do katechumenátu, k čekatelství a skrutinia? 1
ano

ne – proč?..............................................................................................................................

Důvody pro zkrácený katechumenát: .............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
O povolení udělit sv. biřmování: 1

žádáme

nežádáme

Chcete něco dodat? .........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Žadatel(ka) je dostatečně vyučen(a) v pravdách svaté víry a na přijetí svátostí připraven(a).

L.S.
...............................................................
farář (administrátor) 2

1
2

Označte křížkem do předtištěného čtverečku konkrétní variantu a vyplňte potřebné údaje.
Je třeba, aby tuto žádost podepsal farář nebo administrátor, nikoliv kaplan, jáhen či jiný spolupracovník.

Biskupství litoměřické, Dómské náměstí 1/1, 412 88 Litoměřice
ORDINARIÁT
tel.: (+420) 416 707 520
ordinariat@dltm.cz
www.dltm.cz

Č.j.: .................................................................

V Litoměřicích dne:....................................................................

Ve smyslu kán. 863 Kodexu kanonického práva udílím dovolení, aby katechumen(ka)

...............................................................................................................................................................

jméno a příjmení

byl(a) křtem svatým přijat(a) do katolické církve.

Vše vykonejte podle liturgického obřadu křtu dospělých.
Zároveň mu (jí) udělte i svátost biřmování, jak to požaduje kán. 866 CIC s přihlédnutím ke kán. 883
CIC.
Vše vykonejte podle liturgického obřadu křtu dospělých.
Svátost biřmování jmenovaný(á) přijme s ostatními při společném udělování této svátosti ve
farnosti.
Současně konvalidujte ve smyslu kán. 1160 CIC jeho (její) občanské manželství, které uzavřel(a)
s katoličkou (katolíkem).

Poznámka:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

L.S.
..............................................................................................................

ordinář

