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Církevní
Kmotři
Jméno a příjmení

Poznámky:
Památku na křest (potvrzení o křtu)
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vyzvednu osobně

vyzvednu při křtu

/

SVÁTOST KŘTU
"Křest je základem celého křesťanského života, vstupní branou k životu v Duchu…"(KKC 1213)
S žádostí o křest dítěte se můžete obrátit na kněze frýdecké farnosti, a to nejméně 1 měsíc před
zamýšleným křtem. Udělení svátosti křtu předchází příprava rodičů na udělení svátosti křtu jejich dítěti (2
setkání).
KDO MŮŽE BÝT POKŘTĚN?
K přijetí křtu je způsobilý každý člověk, a to pouze člověk dosud nepokřtěný (CIC* 864).
KŘTĚNEC – DÍTĚ:
Aby bylo dítě dovoleně pokřtěno je třeba :
Souhlas rodičů… nebo těch, kdo jsou zákonně na jejich místě.
Opodstatněná naděje, že dítě bude vychováváno v katolickém náboženství; jestliže tato chybí, odloží se
křest podle předpisů partikulárního práva a důvod se oznámí rodičům.
Rodiče dítěte, které má být pokřtěno, a ti, kdo hodlají být kmotry, se řádně poučí o významu této svátosti
a o povinnostech s ní souvisejících; farář sám nebo prostřednictvím jiných se stará, aby rodiče byli náležitě
připraveni pastoračním poučením i společnými modlitbami (CIC 851).
POŽADAVKY KLADENÉ NA RODIČE KŘTĚNÝCH DĚTÍ:
Aby svátost křtu měla dobré podmínky pro své naplnění a aby se vyhovělo podmínce kánonu 868 CIC je nutné,
aby rodiče a kmotři žili řádným životem vyplývajícím víry, kterou se zavazují předávat křtěnci. To v minimální míře
znamená:
Aby byli pokřtěni a žili ve svátostném manželství.
Aby byli biřmováni.
Aby dodržovali tzv. církevní přikázání:
O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit celé mše sv. a zachovat pracovní klid.
Vyzpovídat se ze svých hříchů alespoň jednou za rok v době postní.
Přijmout Svátost oltářní alespoň jednou za rok v době velikonoční.
Zdržovat se od požívání masa a zachovávat půst újmy ve stanovené dny.
Přispívat církvi na její potřeby.
Rodiče jsou povinni dbát, aby jejich děti byly pokřtěny v prvních týdnech po narození; co nejdříve po narození nebo
i před ním přijdou k faráři, aby požádali o křest dítěte a náležitě se na něj připravili.
KMOTR:
Ke křtu se vezme buď jen jeden kmotr, nebo jen jedna kmotra nebo spolu kmotr a kmotra (CIC 873).
Kmotr má pomáhat dospělému křtěnci v uvedení do křesťanského života.
Křtěnce dítě představuje spolu s rodiči u křtu a snaží se, aby pokřtěný žil křesťanským životem, odpovídajícím křtu
a věrně plnil křestní závazky (CIC 872).
POŽADAVKY NA KMOTRY:
Aby se někdo stal kmotrem musí splňovat následující podmínky:
Být pokřtěným katolíkem.
Být biřmovaný.
Již přijal svaté přijímání.
Vést život odpovídající víře a převzatému kmotrovství (kmotrem nemůže např. být katolík žijící ve volném
vztahu bez svátosti manželství).
Nebyl stižen žádným kanonickým trestem přímo uloženým nebo úředně zjištěným.
Dovršil šestnáctý rok svého věku (doporučuje se starší 17 let).
Nebyl otcem nebo matkou křtěného.
Byl ustanoven křtěncem nebo jeho rodiči (nebo jejich řádnými zástupci).
Musí být ke kmotrovství vhodný.
Musí mít úmysl zastávat tuto službu.
Pokřtěný, patřící do nekatolického církevního společenství, se přijme pouze spolu s katolickým kmotrem a jen jako
svědek křtu (CIC 874).
KDE SE KŘTÍ:
Vlastním místem pro křest je kostel nebo kaple. Dospělý se zpravidla křtí ve vlastním farním kostele a dítě ve
vlastním kostele rodičů (CIC 857). Udělení křtu v jiné farnosti je podmíněno souhlasem faráře místa trvalého
bydliště.
Svým podpisem stvrzuji, že jsem výše uvedené předpisy kanonického práva četl(a).
Datum:
........................................................
podpis alespoň jednoho z rodičů

