
                                                                                                 
           ABÚ-Prot. č.: ..................           
Košická arcidiecéza 

PRIJATIE DO PLNÉHO SPOLOČENSTVA KATOLÍCKEJ CIRKVI 
 
_________________________________ 
Meno kňaza, ktorý vykoná obrad prijatia 

    Č.j. farského úradu:_________ 

_________________________________ 
Farnosť, adresa 

predkladá žiadosť o prijatie do plného spoločenstva Katolíckej cirkvi: 

 
meno a priezvisko (rodená) – dátum a miesto narodenia – doterajšie náboženstvo 

 

 
dátum a miesto krstu, meno krstiteľa 

 

 
bydlisko 

 

 
otec (meno, priezvisko, náboženstvo) – matka (meno, rodená, náboženstvo) 

 

 
stav (slobodný, zosobášený – cirkevne / civilne, rozvedený), v prípade sobáša uveďte s kým a kde 

Poznámky: 

 
 

Menovaný/á bol/a dostačujúco poučený/á o pravdách katolíckej viery a kresťanských povinnostiach 

a osvedčil/a sa v kresťansko-katolíckom živote. Ku žiadosti pripájam písomné prejavenie úmyslu 

vstúpiť do plného spoločenstva Katolíckej cirkvi. 

 

Dňa:_____________v______________                    pečiatka 

................................. 
podpis kňaza 

__________________________________________________________________________ 
 

ARCIBISKUPSKÝ ÚRAD 
Hlavná 28, 041 83 Košice 

 

Poverujem hore uvedeného kňaza, aby prijal žiadateľa / žiadateľku 

do plného spoločenstva Katolíckej cirkvi. 

 Zachovajte Obrad prijatia už platne pokrstených do plného spoločenstva Katolíckej cirkvi (Krst 

dospelého, s. 247-256. Prijatie zapíšte do knihy konvertitov alebo pokrstených spolu s číslom 

povolenia a dátumom prijatia do Cirkvi. O udelenom birmovaní urobte záznam tak v spomenutej 

knihe ako aj v knihe pobirmovaných. 

 
____________________ 

ordinár 

 
 

V Košiciach dňa  notár                

________________________________________________________________________________________________ 

Vyplnené odošlite na ABÚ spolu s písomnou  žiadosťou žiadateľa a svedectvom o krste prípadne písomným dôkazom 

o krste (kán. 876). Ak je potrebné, priložte svoje vysvetlenie – vyjadrenie. Pravoslávny veriaci  prijal birmovanie pri krste 

a vstupom do Katolíckej cirkvi sa stáva gréckokatolíkom. 



                                                                                                 

Rím.-kat. farnosť 

........................................................... 

 

 

SVEDECTVO 

 

o uskutočnenom prijatí do plného spoločenstva Katolíckej cirkvi 

 

 

 
Týmto dosvedčujem, že som dnes prijal do plného spoločenstva Katolíckej cirkvi 

 

 
meno a priezvisko 

 
keďže nebol(a) ešte birmovaný(á), udelil som sviatosť birmovania v prítomnosti birmovného rodiča: 

 

 
meno a priezvisko 

 
Prijatý(á) do Cirkvi si zvolil(a) birmovné meno _______________________________ . 
 

 
Dňa: _____________  v_________________                     

................................. 
podpis kňaza 

 

 

———————————————— 

 

 
Zaznamenané:  

v knihe krstov / konvertitov  zväzok ................. strana ................. poradové číslo .................  

v knihe pobirmovaných        zväzok ................. strana ................. poradové číslo .................  

 

 

Poznámka:  

Svedectvo vyplní kňaz, ktorý vykonal obrad prijatia do Cirkvi. V prípade pravoslávneho veriaceho, ktorý už bol 

pobirmovaný pri krste, nevyplňuje sa rubrika týkajúca sa birmovného mena a birmovného rodiča; v knihe pokrstených 

alebo konvertitov sa do poznámky zapíše: „Pobirmovaný pri krste“.  Tento dokument je uchovaný vo farskom archíve. 


