Formulář Frm-K Oznámení o přijetí do katechumenátu, verze 1  (4. 11. 2015)
Římskokatolická farnost 	
Číslo 	 	Dne 	
OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ DO KATECHUMENÁTU
Žadatel(ka):

Titul, jméno a příjmení

Rozený(á)

Datum a místo narození

Bydliště (kanonické)

Současný stav:
	q  svobodný(á)	q  žije s partnerem(kou) v jedné domácnosti – nesezdané soužití
		q  nesezdané soužití bez možnosti uzavřít církevní sňatek
		      (partner je vázán platným manželstvím)
	q  občansky oddán(a)	q  církevně oddán(a) s dispenzí od překážky disparitas cultus
	dne 	 v 	 s partnerem (partnerkou):
	titul, jméno a příjmení 	
	datum a místo narození 	
	náboženské vyznání 	 pokřtěn(a) kdy a kde 	
	stav manžela(ky) před uzavřením tohoto manželstvá s žadatelem(kou) 	
	q  toto manželství žadatele(ky) bylo civilně rozvedeno a  q  žadatel(ka) žije sám(a)
	q  toto církevní manželství bylo prohlášeno za neplatné, kdy a kde 	
q  Předchozí sňatky žadatele(ky) uvedeny na zadní straně formuláře.
	q  Bude řešena neplatnost občanského manželství, které žadatel (ka) uzavřel(a) s katoličkou (katolíkem)
	      konvalidací ve smyslu kán. 1160 CIC.
	q  Bude žádáno o rozloučení rozvedeného manželství žádostí o privilegium paulinum.
	q  Žadateli by mohla po přijetí svátosti křtu
	      bránit v přijímání svátostí tato překážka: 	
Popište krátce dosavadní proces obrácení žadatele(ky), jeho (její) motivaci k zamýšlenému křtu:

L. S.
		
	farář (administrátor)

Číslo 	 	V Brně dne 	
L. S.
		
	ordinář
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	Adresa farního úřadu s PSČ:
	(možno použít podélného razítka, je-li na něm adresa s PSČ)

Předchozí sňatky:
	q  občansky oddán(a)	q  církevně oddán(a) s dispenzí od překážky disparitas cultus
	dne 	 v 	 s partnerem (partnerkou):
	titul, jméno a příjmení 	
	datum a místo narození 	
	náboženské vyznání 	 pokřtěn(a) kdy a kde 	
	stav manžela(ky) před uzavřením tohoto manželstvá s žadatelem(kou) 	
	q  toto manželství žadatele(ky) bylo civilně rozvedeno a  q  žadatel(ka) žije sám(a)
	q  toto církevní manželství bylo prohlášeno za neplatné, kdy a kde 	


