TLAČIVO K EVANJELICKÉMU CIRKEVNÉMU KRSTU
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Banská Štiavnica; Dolná ružová 10; 96901
Telefón: +421 (0) 45 6922461
Mobil: +421 (0)903615620, +421 (0)949440591
e–mail: b.stiavnica@ecav.sk
web: http://www.ecavbs.sk/

Krst svätý je naplánovaný:
Deň (dátum): …………………………………………………………………………........................
Hodina: …………………………………………………………………………................................
Miesto: ………………………………………………………………………….................................
Pozvanie na posedenie po krste............................................................................................................
Meno krstiaceho farára: ………………………………………………………………………….......

Krstený/krstená:
(Titul) Meno a priezvisko:…………………………………… rodený/á: …………………………
Dátum a miesto narodenia:……………………………………………………………………........
Rodinný stav: ……………………………………………………………………………..………….
Zamestnanie (prípadne škola):……………………………………………………………………......
Bydlisko: …………………………………………………………………………………..................
Telefónne číslo: …………………………………………………………………………………........
e–mail: ………………………………………………………………………………….....................

Ak ide o Krst svätý dieťaťa:
Koľké v poradí je dieťa: ………
Je dieťa manželské (narodené v manželstve rodičov)? ÁNO / NIE

Rodičia krsteného/krstenej:
Sú rodičia krsteného/krstenej evanjelicky cirkevne sobášení? ÁNO / NIE

Otec:
(Titul) Meno a priezvisko:……………………………………… rodený: ………………………………...
Dátum a miesto narodenia: ……………………………………………………………………………….......
Rodinný stav: ……………………..…………………………………………………………………………..
Vierovyznanie: ……………………............…………………………………………………………………..
Je členom Cirkevného zboru ECAV na Slovensku (obec/mesto) …………………………………………….
Dátum a miesto krstu:........................................................................................................................................
Dátum a miesto konfirmácie: …………………………………………………………………………………
Bydlisko: ………………………………………………………………………………………………….......
Telefónne číslo:……………………………………… e–mail:……………………………………………….

Matka:
(Titul) Meno a priezvisko:………………………………………………… rodená:…………………….....
Dátum a miesto narodenia: ………………………………………………………………………………........
Rodinný stav:………...………………………………………………………………………………………...
Vierovyznanie: ………………………………………………………………………………………………...
Je členkou Cirkevného zboru ECAV na Slovensku (obec/mesto) …………………………………………….
Dátum a miesto krstu:........................................................................................................................................
Dátum a miesto konfirmácie: ………………………………………………………………………………….
Bydlisko: …………………………………………………………………………………………………........
Telefónne číslo:……………………………………… e–mail:………………………………………………..

Krstní rodičia krsteného/krstenej (pri Krste dospelého – svedkovia Krstu):
Ak sú krstní rodičia krsteného/krstenej manželia, sú evanjelicky cirkevne sobášení? ÁNO / NIE
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Krstný otec / svedok:
(Titul) Meno a priezvisko:…………………………………………… rodený/á: ……………………………
Vierovyznanie: ………………………………………………………………………………………………….
Je členom Cirkevného zboru ECAV na Slovensku (obec/mesto) ……………………………………………….
Dátum a miesto krstu:............................................................................................................................................
Dátum a miesto konfirmácie: …………………………………………………………………………………...
Bydlisko: …………………………………………………………………………………………………...........
Krstná mama / svedok:
(Titul) Meno a priezvisko:………………………………………………rodený/á: …………………………
Vierovyznanie: ………………………………………………………………………………………………….
Je členkou Cirkevného zboru ECAV na Slovensku (obec/mesto) ……………………………………………...
Dátum a miesto krstu:...........................................................................................................................................
Dátum a miesto konfirmácie: …………………………………………………………………………………...
Bydlisko: …………………………………………………………………………………………………..........
Zásady pri Krste svätom:
Ku žiadosti o Krst svätý je potrebné doložiť kópiu Rodného listu krsteného/krstenej.
Krst detí:
Aspoň jeden z rodičov musí byť členom Evanjelickej cirkvi a. v. (aj konfirmovaný/á). Rodičia –evanjelici žiadajú o Krst
svätý dieťaťa v cirkevnom zbore, ktorého sú sami členmi. V prípade, že žiadajú o Krst svätý v cirkevnom zbore, ktorého
členmi nie sú, musia k žiadosti o Krst svätý doložiť písomný súhlas svojho duchovného (farára) k vykonaniu Krstu
svätého.
Rodičia krsteného/krstenej majú mať vyrovnaný cirkevný príspevok od svojho krstu (CP) a CP majú uhradiť aj
za krsteného/krstenú. V prípade podlžností na CP je tieto potrebné pred Krstom svätým vyrovnať.
Krstní rodičia majú byť zásadne členmi Evanjelickej cirkvi a. v.. V prípade závažných dôvodov jeden z krstných rodičov
môže byť členom inej kresťanskej cirkvi. Krstní rodičia ev. a. v. musia byť pokrstení a konfirmovaní a v prípade
manželov – krstných rodičov aj cirkevne zosobášení. Krstným rodičom v žiadnom prípade nemôže byť ten, kto nie je
členom kresťanskej cirkvi (napr.: bez vyznania; vyznávajúci nekresťanské náboženstvo;…).
Krst dospelých:
Dospelých je možné pokrstiť len po predchádzajúcej príprave (rozsah konfirmačnej látky).
Krstných rodičov nahradia dvaja svedkovia, pre ktorých však platia rovnaké podmienky ako pri krstných rodičoch.
Krst svätý je vhodnou príležitosťou podporiť cirkev venovaním dobrovoľného milodaru na:

• cirkevné ciele (kostol, činnosť cirkevného zboru, mládež, tlačový fond …)
• pri modlitbe po krste najnižšiu nedeľu na službách Božích
• pre krstiaceho farára / krstiacu farárku
• pre kantora / kantorku
• pre kostolníka
• iné
Za Vaše milodary a podporu Vám v mene
Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Banská Štiavnica
ďakujeme!
Svojím podpisom udeľujeme súhlas so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov pre interné potreby Cirkevného zboru ECAV
na Slovensku Banská Štiavnica.
Podľa ustanovení zákona č. 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Banskej Štiavnici dňa ………………………………………
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..................................................................
podpis rodičov / dospelého žiadateľa

