
 

 Jak postupovat, chci-li nechat pokřtít své dítě ve farnosti Valtice, 

Hlohovec, Bulhary a Milovice. 
 

1. Rodiče vyplní - "Formulář pro zápis do matriky" - ke stažení na stránkách farnosti.  

2. Domluví si telefonicky s farářem (605 585 490) termín setkání.                                        

3. Rodiče opatří dítěti křestní roušku a křestní svíčku.  

Aby dítě bylo dovoleně pokřtěno, je třeba:  

 

1. souhlas rodičů nebo alespoň jednoho z nich nebo těch, kdo jsou zákonně na jejich místě;  

2. opodstatněná naděje, že dítě bude vychováno v katolickém náboženství; (jestliže tato 

zcela chybí, odloží se křest podle předpisu partikulárního práva a důvod se oznámí rodičům.)  

 
KŘEST  
 
Pro účely křtu rozlišuje právo křtěnce na osoby nedospělé (děti) a dospělé. Za osobu dospělou se v tomto případě 
považuje člověk, který dovršil sedmý rok života a je schopný užívat rozumu.  
U dospělých křtěnců se vyžaduje k dovolenosti křtu řádná příprava, tj. absolvování několikastupňového 
katechumenátu, řádné obeznámení se svátostmi, životem církve, lítost nad hříchy a projevení vůle křest přijmout. (trvání 
katechumenátu je zhruba jeden rok). 
U dítěte se vyžaduje, aby o křtu byli poučeni rodiče (resp. zákonní zástupci) a aby byli upozorněni na povinnosti, které 
na sebe žádostí o křest dítěte berou 
Křestní jméno vybírají rodiče, kněz jim v tom může a má být nápomocen: křestní jméno má být slučitelné s 
křesťanstvím a nesmí urážet křesťanské cítění.  

 
Doba a místo křtu 
 
Dítě se křtí ve farním kostele rodičů ! Nikomu není dovoleno, udílet křest mimo příslušnou farnost. Křest má být udílen 
nejlépe při velikonoční vigilii. Jinak v neděli ve mši svaté, případně i mimo ni. V případě nutnosti v sobotu večer nebo v 
jakýkoli jiný den.  
Vlastním místem pro udílení křtu je farní kostel (dospělého křtěnce nebo rodičů dítěte), příp. jiný kostel nebo kaple.  

 
Kmotr  
Každý křtěnec má mít kmotra.  
Požadavky na kmotra:  
– není nutný k platnosti křtu;  

– stačí jeden; jsou-li dva, pak musí být polarita pohlaví kmotrů.  
 
Podmínky pro to, aby někdo mohl být kmotrem:  
– musí být ustanoven křtěncem, jeho rodiči, jeho zákonným zástupcem, duchovním správcem nebo udělovatelem křtu;  

 


