Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

Zákon č. 2/2011
o podmienkach výkonu jednotlivých cirkevných obradov

§1
Tento zákon stanovuje podmienky vysluhovania krstu,
večere Pánovej, konfirmácie, sobáša a pohrebu podľa
reformovaného poriadku.
§2
(1) Cirkevné obrady menované v § 1 sa majú vykonávať za podmienok stanovených týmto zákonom. Za vykonanie obradu zodpovedá príslušný duchovný.
(2) V súvislosti s vykonaním cirkevných obradov menovaných v § 1 treba postupovať podľa bohoslužobného
poriadku schváleného Synodou.
Krst
§3
(1) Dieťa mladšie ako 14 rokov má byť pokrstené na
žiadosť rodičov alebo zákonných zástupcov, ktorí sú
členmi cirkvi a z ktorých aspoň jeden vyznal svoju reformovanú kresťanskú vieru.
(2) V prípade dieťaťa narodeného mimo manželstva
spôsob života rodičov spadá pod účinnosť cirkevno-disciplinárneho posúdenia, preto sa treba snažiť o to, aby
sa vzťah rodičov stal zákonným manželstvom; ale narodenie dieťaťa mimo manželstva nemôže byť dôvodom
odopretia vyslúženia sviatosti krstu.
(3) Na požiadanie má byť pokrstená osoba, ktorá v
kalendárnom roku krstu dovŕši 15 rokov a dodržiac predpisy vzťahujúce sa na konfirmáciu súčasne učiní vyznanie viery a zloží sľub.
§4
(1) Krst sa uskutoční v cirkevnom zbore príslušnom
podľa trvalého bydliska.
(2) V cirkevnom zbore odlišnom od miesta trvalého
bydliska osoby, ktorá má byť pokrstená, sa krst môže
uskutočniť v prípade, ak duchovný cirkevného zboru
príslušného podľa trvalého bydliska s tým súhlasí.
(3) Sviatosť krstu sa má vysluhovať v rámci verejných
bohoslužieb pravidelne konaných v cirkevnom zbore.
(4) V prípadoch upravených v ods. (2) a (3) § 3 krstu
predchádza katechetická a duchovno-pastierska príprava
osôb, ktoré budú skladať sľub.
Večera Pánova
§5
(1) Podľa reformovaného poriadku sviatosť večere
Pánovej môže byť vysluhovaná osobe, ktorá je členom
cirkvi, o svojej kresťanskej viere vydala svedectvo a sväté znaky prijíma dôstojne.
(2) Spoločenstvo večere Pánovej sa v našej cirkvi koná najmenej šesťkrát (Vianoce, pôst, Veľká noc, Svätodušné sviatky, Nový chlieb, Nové víno); okrem toho –

na základe rozhodnutia cirkevného zboru – môže byť
súčasťou ktorejkoľvek bohoslužby.
(3) Vysluhovanie večere Pánovej je vždy spojené s
hlásaním slova Božieho a takto spoločne tvoria sviatočnú
bohoslužbu.
(4) Sviatosť večere Pánovej oprávnené osoby prvotne
prijímajú v cirkevnom zbore, ktorého sú členmi. Sviatosť
večere Pánovej sa môže vysluhovať a prijímať na každom takom mieste, ktoré je kresťanským bohoslužobným miestom, ktoré zborové zhromaždenie alebo osoby
pristupujúce k večeri Pánovej prostredníctvom slova
Božieho posvätia, respektíve všade tam, kde je hlásané
slovo Božie.
Konfirmácia
§6
(1) Podľa konfirmačného poriadku vyznať svoju vieru
a zložiť sľub môže osoba, ktorá v kalendárnom roku konfirmácie dovŕši najmenej 14 rokov, bola pokrstená alebo
súčasne s konfirmáciou bude pokrstená, a po prípravnej
dobe stanovenej týmto zákonom absolvuje pred presbyterstvom cirkevného zboru skúšku o znalosti reformovanej
viery.
(2) Presbyterstvo cirkevného zboru môže odmietnuť
pripustenie ku konfirmácii, ak vidí, že konfirmand nedisponuje primeranými znalosťami alebo oddanosťou k tomu, aby splnil svoj konfirmačný sľub.
§7
(1) Konfirmácia sa uskutoční v cirkevnom zbore príslušnom podľa trvalého bydliska.
(2) Na území iného cirkevného zboru sa konfirmácia
môže uskutočniť vtedy, ak presbyterstvo cirkevného zboru príslušného podľa predchádzajúceho odseku s tým súhlasí. V tomto prípade všetky práva a povinnosti, ktoré
podľa tohto zákona prislúchajú presbyterstvu cirkevného
zboru, vykonáva presbyterstvo toho cirkevného zboru,
na území ktorého sa konfirmácia uskutoční.
§8
(1) Prípravná doba konfirmácie v prípade osôb, ktoré
v čase konfirmácie nedovŕšili 18 rokov, nemôže byť kratšia ako dva roky.
(2) Prípravnú dobu konfirmácie v prípade osôb, ktoré
v čase konfirmácie dovŕšili 18 rokov, stanovuje zodpovedný duchovný cirkevného zboru minimálne na tri mesiace tak, aby konfirmand mohol získať potrebné znalosti.
(3) Konfirmand sa počas prípravnej doby konfirmácie, alebo ak je tento čas kratší ako jeden rok, najmenej
jeden rok pred konfirmáciou sa má zúčastňovať života
cirkevného zboru, v ktorom bude konfirmovaný.

Príloha Kalvínskych hlasov č. 6/2011

Zákon č. 2/2011
podľa reformovaného poriadku by mal byť pochovaný
každý, kto v čase svojej smrti bol plnoprávnym členom
cirkvi, alebo ešte nedovŕšil 18 rokov.
(2) V prípade pohrebu neplnoprávneho člena cirkvi,
ktorý už dovŕšil 18 rokov, člena inej cirkvi, osoby iného
vierovyznania, respektíve osoby bez vyznania môže
presbyterstvo príslušného cirkevného zboru schváliť
osobitné opatrenie.

Sobáš
§9
Podľa reformovaného poriadku sa môžu zosobášiť iba
dve osoby rozdielneho pohlavia, z ktorých aspoň jedna
je členom reformovanej cirkvi a snúbenci dajú sľub, že
ich spoločné deti budú reformované.
§ 10
(1) Sobáš je oprávnený vykonať ten duchovný, ktorý
je duchovným zodpovedným za sobáše alebo za konkrétny sobáš v tom cirkevnom zbore, ktorého reformovaná
strana sobášiacich sa je členom.
(2) Ak obidve strany sú reformované, ale patria do
iných cirkevných zborov, duchovným oprávneným vykonať sobáš sa stáva ten duchovný dotyčných cirkevných zborov zodpovedný za sobáše alebo za konkrétny
sobáš, ktorý bol stranami o to požiadaný.
(3) Príslušný duchovný vykonaním sobáša môže
čiastočne alebo celkom poveriť svojho prideleného duchovného alebo kaplána, alebo iného duchovného, vrátane duchovného alebo kaplána inej reformovanej cirkvi
v Karpatskej kotline.
(4) Sobášu predchádza katechetická a duchovno-pastierska príprava snúbencov.
(5) Sobášny obrad sa má podľa možnosti vykonať v
chráme alebo na vhodnom mieste, ktorý cirkevný zbor
používa na bohoslužobný účel. Na žiadosť snúbencov sa
s povolením presbyterstva sobášny obrad môže vykonať
aj na inom dôstojnom mieste. V prípade, že to miesto patrí k inému parochiálnemu okrsku, obrad sa môže vykonať len s povolením tam príslušného duchovného.

§ 12
(1) Pohrebný obrad spravidla vykonáva ten duchovný,
ktorý je duchovným zodpovedným za pohreby alebo za
konkrétny pohreb v tom cirkevnom zbore, na území ktorého bude zosnulý pochovaný; s výnimkou, ak tento zákon
ustanovuje inak.
(2) Rodinní príslušníci, respektíve osoby organizujúce
pohreb môžu o vykonanie pohrebného obradu požiadať
duchovného, ktorý je duchovným zodpovedným všeobecne za pohreby alebo za konkrétny pohreb v tom cirkevnom
zbore, ktorého bol zosnulý pred smrťou členom.
(3) Ak kompetencia duchovného, ktorého o vykonanie
obradu požiadali, sa nevzťahuje na cirkevný zbor, v ktorom pohrebný obrad bude vykonaný, duchovný je povinný ešte pred pohrebným obradom dohodnúť sa s miestne
príslušným duchovným v otázkach výkonu pohrebného
obradu a zápisu do matriky zosnulých.
(4) Duchovný vykonaním pohrebu môže čiastočne alebo celkom poveriť svojho prideleného duchovného alebo
kaplána, alebo iného duchovného, respektíve kaplána;
vrátane duchovného alebo kaplána inej reformovanej
cirkvi.
Záverečné ustanovenia
§ 13
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.

Sobáš
§ 11
(1) Na žiadosť rodinných príslušníkov, respektíve osôb
organizujúcich pohreb alebo na základe vôle zosnulého

Zákon bol schválený na 4. zasadnutí VIII. Synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku,
dňa 14. mája 2011, v Chanave.
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László Fazekas v. r.
biskup

2

