Cirkevný zbor ECAV na Slovensku

Zemianske Kostoľany
Žiadosť o prijatie do Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
Vážené predsedníctvo CZ ECAV na Slovensku Zemianske Kostoľany, týmto žiadam o prijatie do
ECAV na Slovensku vo vašom cirkevnom zbore.
Údaje do matriky a evidencie členov zboru:
Meno a priezvisko, Titul:
Dátum narodenia:

Miesto narodenia:

Súčasné vierovyznanie:
Dátum krstu:

/bez vierovyznania1
/ som bez krstu1

Miesto krstu:

Najvyššie ukončené vzdelanie:
Rodinný stav:

Povolanie:

Trvalé bydlisko:
Telefón:

E-mail:

Ďalšie údaje do matriky:

Matka (aj rodné
priezvisko):

Vierovyznanie:

Otec:

Vierovyznanie:

SÚHLAS so spracovaním, poskytovaním a sprístupňovaním osobných údajov podľa § 14 a §16 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov. Svojimi podpismi na tejto prihláške, dávame súhlas Cirkevnému zboru ECAV na Slovensku Zemianske Kostoľany,
Partizánska 188/28, 972 43 Zem. Kostoľany, k spracovaniu osobných údajov pre potreby cirkevného zboru.

V ............................................................................, dňa ..........................................

.....................................................................
Podpis

Podpísanú žiadosť je potrebné odovzdať na farskom úrade a dohodnúť sa v osobnom rozhovore s duchovným na
ďalšom postupe.
Pri prestupe z inej kresťanskej cirkvi (keď bol vykonaný Krst Svätý) žiadateľ doloží krstný list prípadne iné potvrdenie
o vzťahu k niektorej kresťanskej cirkvi (výpis z matriky pokrstených a pod.). Vo vlastnom záujme je dobré požiadať o
vystúpenie z inej kresťanskej cirkvi (pokiaľ daná cirkev príslušnosť eviduje a členstvo nejakými predpismi upravuje). Pred
prijatím do ECAV absolvuje žiadateľ prípravu v rozsahu konfirmačného vyučovania prispôsobeného pre dospelých.
Ak je žiadateľ bez vyznania a nebol pokrstený žiadnou kresťanskou cirkvou, bude prijatý do cirkvi Krstom Svätým. Pred
prijatím sviatosti absolvuje prípravu ku krstu v rozsahu prispôsobeného konfirmačného vyučovania.
Prijatie do cirkvi a aj krst dospelých sa vykonáva spravidla na službách Božích v zhromaždení cirkevného zboru. Ak však
sú vážne dôvody, môže sa to po dohode s duchovným vykonať aj inokedy. Pri prijatí do cirkvi, aj pri krste dospelých sú
prítomní konfirmovaní evanjelickí a. v. svedkovia.

1

Označením tejto možnosti a svojim podpisom čestne prehlasujem, že som nebol pokrstený žiadnou kresťanskou cirkvou.
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