
Římskokatolická farnost  ..............................................................................................................................................................................................................................  

Čj. ......................................................................   Dne  .............................................................  

ŽÁDOST 
O PŘIJETÍ DO ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE (CONVERSIO) 

Žadatel(ka): 

Titul, jméno a příjmení:    roz.: 

Datum a místo narození:    

Datum a místo křtu:  

zaps. v knize pokřtěných (rok, svazek, strana):  

Původní vyznání:
1
   Pokřtěn(a) obřadem církve:  

Stav:
2
  

Bydliště:  

V případě, že žadatel byl dříve vyloučen z římskokatolické církve: 

Datum vyloučení z církve:  

Důvod vyloučení z církve:  odmítnutí společenství s členy církve (schizma), 

 odpadnutí od křesťanské víry (apostaze), 

 popírání některé pravdy, kterou je nutno věřit vírou božskou a katolickou (hereze). 

L. S. 
  ..............................................................................  
 farář (administrátor) 

Žádám o dovolení, abych byl(a) přijat(a) do katolické církve, a v případě, že jsem upadl(a) do trestu exkomunikace, 
aby byl tento trest ze mne sňat. Žádám z těchto důvodů: 

L. S. 
  ..............................................................................  
 žadatel(ka) 

 

Číslo  ................................................................  V Brně dne  .............................................................................  

Na základě Vaší žádosti dávám dovolení, aby byl(a) výše jmenovaný(á) přijat(a) do plného společenství římskokatolické 
církve. 

 Snímám z něho/ní výše uvedený trest exkomunikace. 

 Ve smyslu kán. 845 § 1 a kán 869 § 2 CIC uznávám platnost křtu. Není třeba křtít sub conditione. 

 Žadatele (žadatelku) pokřtěte sub conditione. 

 Žadatel(ka) přistoupí ke svátosti smíření a bude přijat(a) liturgickým obřadem do plného společenství 

římskokatolické církve. 

 Současně konvalidujte jeho (její) občanské manželství. 

Konverzi a případný sňatek zapište do křestní matriky nebo je oznamte do farnosti křtu k zapsání do křestní 
matriky. 

L. S. 
  ..............................................................................  
 ordinář 
 

                                                      
1
 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 
(kontakty: Apoštolský exarchát, Haštalské nám. 4, 110 00 Praha 1; tel. 221 778 491; mobil 731 625 939; fax 222 312 817;  
e-mail <exarchat@exarchat.cz>; web <http://www.exarchat.cz>). 

2
 U rozvedených je nutné jejich stav podrobně doložit sepsáním formuláře Doplněk k zápisu u rozvedeného (příloha Zápisu 
žádosti o církevní sňatek). 



 

 

 

Adresa farního úřadu s PSČ: 
(lze použít podélného razítka, je-li na něm adresa s PSČ) 

 
  


