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oslobodení od hriechu (dedičného i osobného), stávame sa členmi Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní a pokrstený získava cirkevné práva i povinnosti (. KKC 1213)

Predkrstné poučenie:

Dohodnutý dátum a hodina krstu:
Miesto krstu: Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Petržalka - Lúky.

INFORMÁCIE O KRSTENOM DIEŤATI
Dieťa má byť pokrstené vo vlastnom farskom kostole rodičov, teda tam kde majú trvalé bydlisko (KKP 857) a spolu s krstnými rodičmi majú byť poučení o význame krstu.

Krstné meno a priezvisko:
Treba dbať aj o to, aby sa dieťaťu nedávalo meno, ktoré je cudzie
kresťanskému zmýšľaniu. (KKP 855) Má to byť podľa možnosti
kresťanské meno, teda meno niektorého kresťanského svätca, ktorý
bude dieťaťu aj patrónom – ochrancom počas celého jeho života.

Dátum a miesto narodenia:
Dieťa je prvorodené? (Ak nie, uveďte poradie)
Bydlisko rodičov: (aktuálny pobyt rodičov, t. j., kde
práve spolu bývajú. Neuvádza sa formálne trvalé bydlisko podľa OP.

Kontaktné telefónne číslo:
RODIČIA DIEŤAŤA
Rodičia sú povinní postarať sa, aby deti boli pokrstené v prvých
týždňoch; čím skôr po narodení... (porov. KKP 867)

MATKA

OTEC

Meno a priezvisko:
Rodné priezvisko:
Náboženstvo:
(Rímskokatolícke, Gréckokatolícke, Evanjelické AV, bez vyznania...)

Zamestnanie (profesia; nie zamestnávateľ!):
Miesto narodenia:
Dátum a miesto cirkev. sobáša:
Dátum a miesto civilného sobáša:
KRSTNÍ RODIČIA
Ak sú krstní rodičia dvaja, musí to byť jeden muž a jedna žena, hoci nemusia byť manželmi. Úlohou krstných rodičov je spolu s rodičmi priniesť dieťa na krst a pomáhať
rodičom s kresťanskou výchovou dieťaťa. Podmienky, aby mohol byť niekto krstným rodičom (porov. KKP 874): 1. Kresťan katolík; 2. vek viac ako 16 rokov; 3. sviatostný
život (krst, prvé sväté prijímanie, birmovka, cirkevný sobáš - ak žije v manželstve); 4. nesmie to byť matka/otec dieťaťa; 5. Bez cirkevných trestov (napr. rozvedení po
cirkevnom sobáši; žijúci z niekým bez sobáša; sobášení katolíci iba civilne... ).
Výnimky cirkevné právo nepripúšťa!

KRSTNÁ MATKA

KRSTNÝ OTEC

Meno a priezvisko:
Rodné priezvisko:
Náboženstvo:
Musí byť katolíckeho vierovyznania; pozri vyššie.

Zamestnanie:
Dátum a miesto birmovania:
Stav: (slobodný/á, vydatá/ženatý, vdovec/vdova)
Žije v cirkevnom manželstve?
Pri nahlásení krstu treba priniesť fotokópiu rodného listu dieťaťa (iba k nahliadnutiu).
Dotknutá osoba svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámila s princípmi ochrany osobných údajov Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike a súhlasí
so spracovaním osobných údajov. (https://gdpr.kbs.sk/)

Podpis otca: _______________ Podpis matky: _______________ Podpis farára: _______________ Pokrstil: _______________

