Příloha č. 1 ACEB 09/2014
INSTRUKCE PRO PŘIJETÍ PLATNĚ POKŘTĚNÉHO
DO PLNÉHO SPOLEČENSTVÍ KATOLICKÉ CÍRKVE
Čl. 1.  Tato instrukce stanovuje postup pro přijetí křesťana, platně pokřtěného, do plného společenství katolické církve latinského obřadu, je závazná na území brněnské diecéze a týká se osob, které mají na území brněnské diecéze trvalé kanonické bydliště (srov. kán. 102 CIC).
Čl. 2.  Před přijetím do plného společenství katolické církve se vyžaduje příprava uchazeče jak nauková, tak i duchovní. Uchazeč se má učit stále více lnout srdcem k církvi, v níž najde plnost svého křtu. Během této přípravy se uchazeč má účastnit posvátných úkonů při zachování směrnic ekumenického direktáře.
Čl. 3.  Za přípravu je zodpovědný farář kanonického bydliště místa uchazeče, který zároveň určí délku a způsob přípravy. V případě, že uchazeč se zároveň připravuje na přijetí svátosti manželství, může být za přípravu zodpovědný farář místa uzavření sňatku. Délka přípravy trvá minimálně 
10 hodin a je nutné se vyvarovat toho, že by uchazeč byl postaven naroveň katechumenům. Uchazeč má alespoň jednoho ručitele, který jej doprovází během přípravy a zaručuje před církví upřímnost a pravdivost uchazečova obrácení. Ručitel musí splňovat vlastnosti, které právo stanovuje kmotrovi,	Kán. 874 § 1 CIC: Aby byl někdo připuštěn jako kmotr, je třeba: 1° aby byl ustanoven křtěncem nebo jeho rodiči nebo těmi, kdo jsou na jejich místě; jestliže nejsou, určí ho farář nebo udělovatel; musí být vhodný a mít úmysl zastat tuto službu; 2° aby dovršil šestnáctý rok svého věku, pokud diecézní biskup nestanovil jiný věk, nebo farář nebo udělovatel neposkytl ze spravedlivého důvodu výjimku; 3° aby byl katolík, biřmovaný a již přijal svaté přijímání, dále aby vedl život odpovídající víře a převzatému kmotrovství; 4° aby nebyl stižen žádným kanonickým trestem přímo uloženým nebo úředně zjištěným; 5° aby nebyl otcem nebo matkou dítěte.
	§ 2. Pokřtěný, který patří do nekatolického církevního společenství, se přijme pouze spolu s katolickým kmotrem 
a jen jako svědek křtu. kromě ustanovení kán. 874 § 1, 5° CIC.
Čl. 4.  Výjimkou v přípravě je křesťan východního obřadu, který vstupuje do plného společenství katolické církve. Od něj se nežádá víc než pouhé vyznání katolické víry, i když se mu na základě souhlasu Apoštolského stolce povolí přistoupení k latinskému obřadu.	Srov. II. vat. koncil, dekret o východních katolických církvích Orientalium Ecclesiarum, č. 25 a 4. Člen pravoslavné církve smí být začleněn do římskokatolické církve pouze s dovolením Kongregace pro východní církve. Pravoslavný věřící v ČR při konverzi ke katolické víře se stává katolíkem východního ritu a náleží do řeckokatolické církve.
Čl. 5.  Přijímání uchazeče přísluší diecéznímu biskupovi, který může pověřit kněze, aby vykonal obřad přijetí do plného společenství katolické církve v souladu s předepsanými obřady.	Sekretariát České liturgické komise, Uvedení do křesťanského života, Obřady přijetí platně pokřtěného v jiné křesťanské církvi do plného společenství katolické církve, str. 179 – 185. Takto pověřený kněz je oprávněn udělit uchazeči zároveň svátost biřmování, pokud přijímaný nebyl dosud biřmován.	Srov. Obřady biřmování, Úvod, č. 7.
Čl. 6.  Pouze v případě rozumně podložené pochybnosti neexistence či neplatnosti křtu je možné uchazeče křtít pod podmínkou.	Srov. kán. 869 § 1 CIC: Jestliže je pochybnost, zdali někdo byl pokřtěn nebo zdali byl křest udělen platně, a pochybnost zůstává i po řádném pátrání, udělí se mu křest pod podmínkou. – § 2. Pokřtění v nekatolickém církevním společenství se křtí pod podmínkou jen tehdy, jestliže je vážný důvod k pochybnosti o platnosti křtu vzhledem k použité látce a slovní formě při udílení křtu a vzhledem k úmyslu dospělého křtěnce a udělovatele křtu. – § 3. Jestliže v případech podle § 1 a 2 zůstává pochybnost o udělení křtu nebo o jeho platnosti, udělí se křest teprve po poučení dospělého křtěnce o svátosti křtu a sdělení důvodů k pochybnosti o platnosti křtu, a to jemu nebo, je-li dítětem, jeho rodičům. Před udělením podmínečného křtu je nezbytné vykonat předchozí šetření	Kán. 876 CIC: Jestliže nikomu nevznikne nevýhoda, stačí k dokázání udělení křtu prohlášení jednoho svědka, proti němuž není námitek, nebo přísaha pokřtěného, přijal-li křest ve věku dospělosti. a v případě, že ani po tomto šetření nedojde k odstranění důvodné pochybnosti, je možné podmínečně křtít, přičemž místní ordinář v jednotlivém případě rozhodne, které obřady je třeba při křtu pod podmínkou zachovat, a které vynechat.	Sekretariát České liturgické komise, Uvedení do křesťanského života, Obřady přijetí platně pokřtěného v jiné křesťanské církvi do plného společenství katolické církve, Úvod č. 7., str. 180.
Čl. 7.  Jestliže uchazeč je katolík, který byl dříve vyčleněn z církve z důvodu odmítnutí společenství 
s členy církve (schizma), odpadnutí od křesťanské víry (apostaze) nebo popírání některé pravdy, kterou je nutno věřit vírou božskou a katolickou (hereze), je mu před přijetím do plného společenství katolické církve sňata cenzura.	Sekretariát České liturgické komise, Obřady pokání, str. 152. V případě, že toto upadnutí do trestu bylo úředně prohlášeno, snětí cenzury udělí diecézní biskup, není-li stanoveno jinak. V ostatních případech se postupuje podle partikulárního zákona PZ 6.1 – o zproštění trestů.
Čl. 8.  Pro uskutečnění přijetí do plného společenství katolické církve příslušný farář použije formuláře předepsaného diecézní kurií. Farář je zodpovědný za pravdivost uvedených údajů, za předchozí šetření týkající se křtu, případného manželství, biřmování a cenzur. Pokud prošetření osobního stavu uchazeče přesahuje možnosti faráře, může se obrátit na diecézní církevní soud se žádostí o vyšetření existence nebo platnosti křtu a dalších souvisejících skutečností, např. žádosti na Kongregaci pro východní církve.
Čl. 9.  Před obřadem přijetí do plného společenství uchazeč přistoupí ke svátosti smíření. Samotný obřad přijetí je velmi vhodné konat ve mši v souladu s obřady,	Sekretariát České liturgické komise, Uvedení do křesťanského života, Obřady přijetí platně pokřtěného v jiné křesťanské církvi do plného společenství katolické církve, str. 181 a násl. přičemž se neopomene nicejskocařihradské vyznání víry.
Čl. 10.  Jméno přijatého křesťana se zapíše do křestní matriky pod číslem „0“, a byl-li tam již zapsán dříve (tj. katolík, který odpadl od víry), zapíše se informace o přijetí do plného společenství církve na místo poznámky v matrice pokřtěných.
Čl. 11.  Platnost instrukce nabývá dnem podpisu diecézního biskupa.
V Brně dne 7. 10. 2014.
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