Křestní zápis
Rodiče, kteří žádají o křest svého dítěte vyplní obě strany tohoto zápisu a odevzdají na faře místa křtu.

Jméno a příjmení dítěte: ________________________________________________
Datum a místo narození:________________________________________________
Rodné číslo: (dle rodného listu): _____________________________________________
Datum a místo sv. křtu:_________________________________________________

OTEC: Jméno a příjmení: ______________________________________________________________________
Povolání:_____________________________________ Náboženství: ________________________________
Datum a místo narození: ____________________________________________________________________
Bydliště otce: __________________________________________________ Tel.: ______________________
Rodiče otce dítěte: Otec:____________________________________________________________________
Matka: _________________________________________ Rozená: _________________________________

MATKA:

Jméno a příjmení: _______________________________Rozená: ____________________________

Datum a místo narození: ____________________________________________________________________
Povolání: _____________________________________Náboženství:________________________________
Bydliště (Jen je-li odlišné od otce dítěte): ______________________________________________________
Rodiče matky dítěte: Otec:__________________________________________________________________
Matka: _______________________________________Rozená: ___________________________________
SŇATEK RODIČŮ: Církevní - civilní (datum a místo): _________________________________________________

KMOTŘI:

1. Jméno a příjmení: ________________________________________________________________
Povolání: _______________________ Bydliště: ________________________________________
Datum a místo biřmování: __________________________________________________________
Datum a místo církevního sňatku: ____________________________________________________

2. Jméno a příjmení: _______________________________________________________________
Povolání: ____________________________ Bydliště: __________________________________
Datum a místo biřmování: _________________________________________________________
Datum a místo církevního sňatku: ___________________________________________________
Kmotr může být jen katolík, vyučený ve víře, biřmovaný, žije-li v manželství tak církevně oddaný, který není
stižen církevním trestem. Kmotr nemusí být příbuzným dítěte. Stačí jeden kmotr, jsou-li dva, ať je to muž a žena. (Tito
nemusejí být manželé).
Svatý křest dítěti je možné udělit jen v případě, že alespoň jeden z rodičů je katolík, věřící - to je žijící dle
Božích přikázání a může dát dostatečnou záruku výchovy ve víře. Oba rodiče se před křtem svého dítěte zúčastní
přípravy - rozhovoru s knězem. Při této přípravě jsou také seznámeni s obřadem svatého křtu a se vším, co k němu
náleží - zda si musejí opatřit křestní roušku, svíci a podobně. Křestní svíce ať se pečlivě uschová ke slavnosti 1.sv.
přijímání dítěte.
Rodiče i kmotrové si vykonají před křtem dítěte dobrou svatou zpověď a v den svatého křtu dítěte přistoupí
ke sv. přijímání. (V případě, že jeden, nebo oba rodiče nemohou přistoupit ke sv. přijímání /pouze civilní sňatek, jeden
z rodičů je jiné víry nebo bez vyznání a pod./, přistoupí pouze kmotrové).
O křest svého dítěte žádáme z vlastního rozhodnutí, jsme si vědomi poslání, které jako křesťanští rodiče
máme vůči svému dítěti a chceme je plnit.
V _________________________ dne: ___________________ 20__

________________________________________
otec
________________________________________
matka

Propuštění ke křtu do jiné farnosti.
V případě, že se rodiče z vážného důvodu rozhodnou křtít v jiné farnosti, než je jejich vlastní, vyžádají si od
svého duchovního správce souhlas se křtem v jiné farnosti:
Duchovní správce v _____________________________________ potvrzuje, že rodiče jsou jeho farníky, žijí podle
učení víry a mohou dát záruku řádné křesťanské výchovy svému dítěti.
S udělením svatého křtu ve farnosti ______________________________ souhlasím - nesouhlasím.
Předepsané poučení rodičů jsem vykonal - nevykonal.
V __________________________ dne: _____________________

________________________
Razítko a podpis

