
Presbyterstvo CZ Vlachovo uznesením 16/2018P prijalo tieto inštrukcie ohľadom náležitostí, ktoré treba splniť 

žiadateľovi o jednotlivé úkony v cirkevnom zbore Vlachovo - Gočovo 

 

Žiadosť o krst: 

- požiadať o krst svätý vypísaním žiadosti a dohodnutím termínu s kňazom 

- absolvovať pohovor o význame krstu 

- krstnými rodičmi majú byť dvaja ľudia, jeden z nich musí byť evanjelik pokrstený a konfirmovaný, druhý môže byť 

iného kresťanského vierovyznania 

- dospelý krstenec nepotrebuje krstných rodičov, iba svedkov, ktorí však musia splniť vyššie uvedené podmienky 

- na krst nie je potrebné špeciálne oblečenie bábätka 

- po krste platiť každý rok cirkevný príspevok aj za dieťa 

 

Žiadosť o sobáš: 

- požiadať o sobáš vypísaním žiadosti a dohodnutím termínu s kňazom 

- aspoň jeden zo žiadateľov musí byť evanjelik, krstený a konfirmovaný 

- absolvovať 4-5 stretnutí pred sobášom 

- ísť po žiadosť na sobáš na príslušný matričný úrad 

- potrební sú dvaja svedkovia, jeden musí byť evanjelik 

- dohodnúť sa na výzdobe so sestrami upratovačkami a zabezpečiť sviečky a výzdobu na oltár 

- po sobáši platiť každý rok cirkevný príspevok za členov novovytvorenej rodiny 

 

Žiadosť o konfirmáciu: 

- ku konfirmácii sa prihlasuje sám žiadateľ, ktorý bol pokrstený alebo sa chce pokrstiť v najbližšom čase a ktorý 

dosiahol vek 12 rokov 

- príprava trvá 2 roky 

- v prípade konfirmácie dospelého sú stretnutia v počte 3-4 

- povinnosťou je chodiť na bohoslužby a pripravovať sa na hodiny konfirmácie 

- pred prihlásením sa na konfirmáciu je potrebné mať uhradený cirkevný príspevok 

 

Žiadosť o pohreb: 

- dohodnúť termín s kňazom 

- zabezpečiť si zvonenie u zvonárov (zvony na kostole zvonia iba v prípade cirkevného pohrebu a konventom 

stanovený poplatok za zvonenie 14 Eur pre všetky prípady zvonenia (1 – 3 krát), teda aj pre tých, ktorí nie sú členmi 

nášho CZ.  

- zabezpečiť si poverené sestry na spievanie pred pohrebom (v predvečer pohrebu)  

- vyhlásiť dátum a čas spievania (o 17:00 v letnom čase, o 16:00 v zimnom čase) aj dátum a čas pohrebu 

- dodať „list o prehliadke mŕtveho“ 

- dodať životopis a krátku odobierku 

- možnosť požiadať  o vystúpenie spevokolu 

- zabezpečiť si mužov, ktorí budú vynášať truhlu 

- potrebné je mať vyplatený cirkevný príspevok za zosnulého 

- ak zosnulý nebol členom nášho cirkevného zboru, ale bol členom iného zboru, v ktorom si platil cirkevný príspevok, 

je potrebné priniesť doklad o tejto skutočnosti 

 

Každý, kto patrí do cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania má svoje práva i povinnosti. Patrí tu 

navštevovať a využívať všetky možnosti k duchovnému rastu, ktoré ponúka cirkevný zbor (rôzne podujatia 

a bohoslužby pre rôzne vekové kategórie a skupiny ľudí). Zároveň k povinnostiam každého člena cirkevného zboru, 

ktorým sa stáva každý, kto sa do zboru prihlásil alebo bol v ňom pokrstený, je platiť cirkevný príspevok. Ten je 

používaný na základné zabezpečenie chodu cirkevného zboru, zveľaďovanie a údržbu majetku a prípravu rôznych akcií 

v zbore. Časť z týchto financií ide ako odvod vyšším cirkevnoorganizačným jednotkám – seniorátu a dištriktu. Teraz je 

to 6 Eur na každého člena od krstu. Pri nedoplatku tohto príspevku, ktorý je menej ako 10 rokov, je potrebné si 

členský príspevok zaplatiť alebo sa zo zboru odhlásiť. Ak cirkevník neplatil príspevok viac ako 10 rokov, môže sa 

z cirkevného zboru odhlásiť, alebo: ak chce prispievať v budúcnosti, musí zaplatiť 100 Eur a následne každý rok platiť 

príspevok pravidelne. V prípade ak žiadateľ o krst, konfirmáciu, sobáš, pohreb neplatil vôbec cirkevný príspevok, je 

potrebné si vyrovnať poplatok 100 Eur. Následne môže tento príspevok platiť  v nasledujúcich rokoch.  

 

 


