
Římskokatolická farnost ...................................................................................................................  
Č. j.: ....................  Dne.............................  
Věc: Žádost Biskupství královéhradeckému o udělení svátosti křtu osobě starší 14 let 
Ve smyslu kán. 863 CIC oznamuji diecéznímu biskupovi úmysl udělit svátost křtu žadateli/ce: 
Titul, jméno a příjmení  Rodné příjmení  

Datum a místo narození  

Bydliště  

Farnost1  
 

Stav2:  svobodný/á  vdovec/vdova 
  občansky oddaný/á  církevně oddaný/á s dispensí disparitas cultus 
Datum a místo sňatku  

Stav žadatele/ky 
před tímto manželstvím  

Stav manželky žadatele 
/manžela žadatelky 
před tímto manželstvím 

 

Údaje o manželce/manželovi (v případě více sňatků uveďte ve stejné struktuře na druhé straně) 

Titul, jméno a příjmení  Rodné příjmení  

Datum a místo narození  

Bydliště  

Náboženské vyznání  Datum a místo křtu  
 

  civilně rozvedený/á rozsudkem Okresního (Městského) 3 soudu v .................................... 
dne .................. č. j. ...................  s právní účinností od ........................  

Příprava ke křtu začala .........................  Během této přípravy byly vykonány následující obřady dle 
„Uvedení do křesťanského života“: ................................................................................  (Vzhledem 
k vážným důvodům, které uvádím na druhé straně, je vhodnější, aby žadatel/ka byl/a pouze 
pokřtěn/a, svátost biřmování by měl/a přijmout později.)4 Žadatel/ka není dosud pokřtěn/a, je 
dostatečně poučen/a o pravdách svaté víry a na přijetí svátostí připraven/a. 
 
 L. S. farář/administrátor 
 

Biskupství královéhradecké 
Č. j.: BiHK- .....................  V Hradci Králové dne ................................  
Biskup královéhradecký dává ve smyslu kán. 863 CIC dovolení, aby byl/a jmenovaný/á křtem 
svatým přijat/a do katolické církve. 

 Vše vykonejte podle liturgického obřadu křtu dospělých. Zároveň mu/jí udělte svátost 
biřmovaní. 

 Vše vykonejte podle liturgického obřadu křtu dospělých. Svátost biřmování přijme 
jmenovaný/á spolu s ostatními při společném udělování této svátosti. 

 
L. S. 

 kancléř / notář kurie ordinář 
                                                
1 Je-li žadatel(ka) příslušný(á) k jiné farnosti než k té, kde přijme křest, nechť je přiložen písemný souhlas vlastního faráře. 
2 Vyberte: Svobodný/á, civilně oddaný/á, církevně oddaný/á s dispenzí disparitas cultus, příp. také vdovec/vdova či civilně 

rozvedený/á (u posledních dvou variant vyplňte vždy také údaje o předchozím manželství). 
3 Nehodící se škrtněte. 
4 Text o pozdějším biřmovaní buď celý škrtněte, nebo uveďte zdůvodnění na druhé straně. 



 Adresa farního úřadu s PSČ: 
 (možno použít podélného razítka, je-li na něm adresa s PSČ) 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Doplnění žádosti: 

 


