FRM_14_02
Římskokatolická farnost 	
Číslo 	 	Dne 	
Věc:  Žádost Biskupství brněnskému o pověření k podávání svatého přijímání laikem
Ve smyslu kán. 230, § 3 a s přihlédnutím ke kán. 910, § 2 CIC žádám, aby v případě potřeby1
	1	a)	pro velký počet věřících o nedělích a svátcích
	1	b)	k donášení sv. přijímání nemocným
	1	c)	pro řeholníky k podávání sv. přijímání nemocným členům komunity a pro výpomoc při mších
	1	d)	z jiných důvodů
				
pomáhal(a) s podáváním sv. přijímání ve farnosti(ech) 	 níže jmenovaný(á),
kterého(ou) k této službě doporučuji:
Příjmení, jméno, titul

Stav


Datum a místo narození

Datum a místo křtu


Absolvoval(a) kurz pro pastorační pomocníky
nebo kurz pro spolupracovníky ve farnosti
v roce:	místo:
Absolvoval(a) jiné
teologické studium 	
v roce:	místo:
Odůvodnění 2:
Za kladné vyřízení žádosti děkuji.
L. S.
		
	farář (administrátor)
Ke kladnému vyřízení	1	doporučuji,
	1	nedoporučuji.
L. S.
		
		děkan
1 požadované varianty označte křížkem
2 uveďte rodinné poměry, povolání, náboženský život apod. výše jmenované(ho)

Číslo 	 	V Brně dne 	
Důstojný otče,
na základě Vaší žádosti a doporučení pověřuji výše jmenovaného(ou) podáváním svatého přijímání. Do této služby ho (ji) uveďte při nedělní bohoslužbě podle přiloženého liturgického obřadu. Doporučuji vysvětlit věřícím vhodným způsobem význam této služby.
Toto pověření má platnost ............ rok(y) a platí pouze pro uvedenou(é) farnost(i). Neopravňuje k vedení nedělních bohoslužeb bez kněze; k tomu je třeba zvláštní povolení a ustanovení.
L. S.
		
	ordinář
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	Adresa  farního úřadu s PSČ:
	(možno použít podélného razítka, je-li na něm adresa s PSČ)


Číslo 	 	V Brně dne 	
Platnost pověření k podávání sv. přijímání 
pro výše jmenovaného(ou) prodlužuji do 	.
L. S.
		
	ordinář

Číslo 	 	V Brně dne 	
Platnost pověření k podávání sv. přijímání 
pro výše jmenovaného(ou) prodlužuji do 	.
L. S.
		
	ordinář

Číslo 	 	V Brně dne 	
Platnost pověření k podávání sv. přijímání 
pro výše jmenovaného(ou) prodlužuji do 	.
L. S.
		
	ordinář
RITUS K CÍRKEVNÍMU POVĚŘENÍ OSOB,
KTERÉ JSOU ROZHODNUTÍM BISKUPA POVĚŘENY 
PODÁVAT SV. PŘIJÍMÁNÍ
1.	Pověření je možno vykonat při mši svaté nebo mimo ni. Provádí je buď místní ordinář, místní duchovní správce nebo 	kněz pověřený k tomu ordinářem.
	Ritus při mši svaté
2.	Po homilii, v níž celebrant pojedná o pastoračním významu tohoto pověření, představí celebrant lidu osoby pověřené 	podávat svaté přijímání. Učiní to těmito nebo podobnými slovy:
	Rozhodnutím brněnského biskupa je svěřeno
	našim bratřím a sestrám (našemu bratrovi – naší sestře)
	zodpovědné poslání podávat v případě potřeby svaté přijímání jiným i sobě,
	a je-li to nutné, přinášet je také nemocným jako viatikum.
	Vy pak, bratř    a sestr   , kter    jste byl    vybrán    k této službě,
	snažte se žít intenzivněji z tajemství eucharistie,
	jímž se vhodně naznačuje a podivuhodně uskutečňuje jednota církve (Konstituce LG 11).
	Zajisté víte, že přijímáním Těla Páně a jeho Krve zvěstujeme smrt Páně
	a čekáme na jeho příchod (srv. 1 Kor 11,26).
	Snažte se tedy, aby Vaše skutky byly duchovní obětí Bohu příjemnou v Ježíši Kristu (1 Petr 2,5).
	My mnozí jsme jedno tělo, neboť máme účast na jednom chlebě.
	Když tedy budete podávat bratřím a sestrám eucharistii, větší měrou projevujte bratrskou lásku
	podle příkazu Pána, který řekl: “Toto vám přikazuji, abyste se navzájem milovali” (Jan 15,17).
3.	Určené osoby nyní předstoupí před celebranta. Ten se jich táže:
	Chcete přijmout službu podávat svaté přijímání a vykonávat ji k prospěchu církve?
	—  Ano.
	Chcete z tohoto Chleba života intenzivněji žít a připodobňovat se svým životem Kristově oběti?
	—  Ano.
	Chcete při (uchovávání a) podávání Eucharistie zachovávat patřičnou pečlivost a úctu?
	—  Ano.
	Potom celebrant povstane a udělí pověřeným osobám, které před ním klečí, požehnání:
	Všemohoucí Bůh, zdroj veškeré milosti, ať Vás požehná
	ke službě podávání Těla Kristova bratřím a sestrám,
	abyste ve službě této svátosti jí posílen    dosáhl    účasti na nebeské hostině.
	Skrze Krista, našeho Pána.  —  Amen.
4.	V přímluvách ať je invokace za pověřené osoby. Při průvodu k obětování nově pověřené osoby přinesou nádobku 	s malými hostiemi určenými k proměnění. Svaté přijímání dostanou pod obojí způsobou.
– * –

