
PŘIHLÁŠKA NA PŘÍPRAVU KE KŘTU  
NEBO KE SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ  

minimální věk 14 let 
 
Jméno a příjmení:   ………………………………………..……………………………..       Ročník narození:   ………….. 
 
Pokřtěn/a:   ZATÍM NE   ANO    Datum a místo křtu:   …………………………………………………………. 

Bydliště:   ……………………………………………………..………………………………………………………………………………... 

Email:       …………...…………….…………………………….. Telefon:   …………………………………..……………………. 

Navštěvuji školu:   SŠ Jakou?   …………………………………………………………………………………. 

   VŠ ………………………………………………………………………………………………. 

   Jinou:   …………………………………………………………………………….………………… 

Chodím do zaměstnání:   JEŠTĚ NE  TEĎ ZROVNA NE  UŽ NE  

 ANO  Povolání:   ……………………………………………………….. 
 

echci žít ve světě bez víry v Boha – milujícího Otce a bez naděje v Ježíše Krista, který mě 
osvobozuje z každého strachu, ani bez živého vztahu ke společenství církve, kterou 
sjednocuje, inspiruje a vede Duch Svatý.    

Podpis: ……………………....…………..…….     
 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Svátosti křtu a biřmování  
patří k základům, na kterých  
můžeš postavit solidní život s Bohem.   

„V dialogu mezi generacemi nejde  
o to, zda dnešní mladí zvládnou uživit  
zítřejší staré, ale o to, jestli dospělí  
dostatečně nasytili mladé obsahy víry.“  

.  
Milí přátelé,                         Kde a jak bude příprava probíhat?                                                                                

možná někoho z vás udivilo, že nabízíme velmi podobnou přípravu na křest v dospělosti i na přijetí 

biřmování. Ve skutečnosti je to ale naprosto logické, protože žádný učedník Ježíše Krista, který byl 

do společenství církve přijat na přání rodičů jako malé dítě, by přece neměl být ochuzen o to, co 

dospělí zájemci o křest dostávají během svého katechumenátu. Zveme tě tedy na společnou cestu 

intenzivního objevování krásy té víry, ve které jsi vyrůstal, nebo která tě teprve v poslední době 

začala víc přitahovat. 

Čekají nás společné katecheze, biblické hodiny i praktická škola modlitby a služby ve skupině 

inteligentních lidí, kteří se nebojí klást otázky a nacházet na ně odpovědi. 

KDE?     fara Rokytnice nebo Brodek      KDY?    1x za 14 dní sobota od 9:00 do 10:30  

Přihlášky odevzdejte v kostele nebo na faře v ideálním případě do konce prázdnin. 

Startujeme v týdnu od 6.9.2021.  

Těšíme se na vás.       Tomáš & Tomáš 

N 


