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identita



Ich život už odteraz definoval 

Boh. Stali sa slobodnými 

ľuďmi. 

Neboli viac odsúdení na 

plnenie očakávaní druhých , 

ale vykročili na cestu, ktorá 

vedie do ozajstného života. 

Bola to cesta, na ktorej im je 

Boh blízko a bezvýhradne ich 

miluje. 

Krstom sa zasvätili do 

tajomstva Boha, ktorý ich 

prijal do kolobehu svojej lásky. 

Keď vystúpili z krstného prameňa, pomazali ich voňavými olejmi a oni boli tak plne zahalení do Božej lásky. V Cirkvi našli 

nových bratov a sestry, spoločenstvo, do ktorého boli prijatí bez akýchkoľvek predsudkov, ktoré ich nabádalo 

k zmysluplnému a naplnenému životu. 



Prečo práve Ježiš Kristus?

Pre ranných kresťanov

bolo stretnutie s Ježišom

natoľko fascinujúce, že

na seba prevzali riziko

prenasledovania a smrti,

len aby mohli zakúsiť túto

novú kvalitu života, ktorú

daruje Ježiš.

Podiel na Božej prirodzenosti



Čo však bolo tým, čo na Ježišovi ľudia tak obdivovali, že ich to nabádalo riskovať?

Až vtedy, keď má človek podiel na Bohu, stane sa skutočným človekom. Na to, aby sa človek poľudštil, 
stal sa skutočným človekom, potrebuje Božiu prirodzenosť. Pri krste dostávame podiel na Božom živote. 

Ježiš nám 
chce darovať 
všetko, čo je 
pre náš život 
dobré. 
V Ježišovi sa 
Božia nádhera 
zaskvela 
naplno. 

„Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste sa skrze ne stali účastnými
na Božskej prirodzenosti a unikli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť...“ (2 Pt 1-4) Krst má moc oslobodiť 

nás od cesty, ktorá 
nevedie nikam, 
neprináša nič a 
má moc darovať nám 
podiel na Božej 
prirodzenosti. 
Mať podiel na 
samotnom Bohu bolo 
asi najväčšou túžbou 
ľudí hľadajúcich 
zmysel života.



Ako dnes môžeme chápať a sláviť krst tak, aby sme fascinovaní stáli pred 

tajomstvom života a dokázali sa z neho tešiť? Ako môžeme z nášho krstu ako 

slobodní a bezpodmienečne milovaní ľudia žiť? 

Dieťa je 

oslobodené 

od dedičného 

hriechu, stáva sa 

Božím dieťaťom 

a začleňuje sa 

do Cirkvi. 



Krst je sviatosťou. Mnohí však nevedia, čo tento pojem znamená.

Sviatosť je „posväcujúci úkon so záväzkom prijatým pod prísahou“.

SACRAMENTUM - sviatosť

Vo sviatosti krstu sa pokrstený zaväzuje Kristovi.

Tým vyjadruje, že chce svoj život formovať spolu s ním.

Sviatosť znamená však aj čosi iné.

MYSTERION – zasvätenie do tajomstva

Sviatosť krstu je zároveň zasvätenie do tajomstva

života, smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista.

SVIATOSŤ KRSTU



Krstom slávime tajomstvo dieťaťa. Prinášame ho do

kontaktu so životom Ježiša Krista. Kým toto dieťa

v skutočnosti je a ako ho môžeme vidieť očami viery?

Vo svetle Ježišovho života dieťa už nemá len pozemský

život, ale aj Božský, smrť nad ním už nemá moc, pretože

ono má podiel na Ježišovom zmŕtvychvstaní.

Krst otvára naše oči, aby sme dieťa už nevideli len ako

dieťa rodičov, ale aj ako dieťa Božie, v ktorom On začína

niečo nové, jedinečné, čo tu ešte nebolo a nebude.

V krste sa dieťaťa dotýka sám Kristus, vlieva doň svoj

Božský život a svoju bezvýhradnú lásku. Dotýka sa ho,

a tak mu sprostredkuje Božiu ochranu a ukazuje jeho

krásu.

Krstom slávime tajomstvo dieťaťa, a to tak, že ho držíme

v tajomstve Božom, ako sa nám zjavilo v Ježišovi Kristovi.

Dieťa ako tajomstvo



Krst slávime aj pre seba samých, a to preto, aby

sme dieťa uvideli novými očami, aby sme si voči

nemu osvojili nové vzorce vzťahov a správania.

Dieťa je už nielen dieťaťom svojich rodičov, ale aj

Božím. Je slobodné. Pôjde svojou vlastnou cestou.

Má pri sebe anjela, ktorý ho bude sprevádzať

a ktorý ho bezpečne prevedie cez všetky

nebezpečenstvá života, aj cez zranenia spôsobené

výchovou.

Krst nám chce ukázať, že Boh drží nad dieťaťom

svoju ochrannú ruku, že Kristova uzdravujúca moc

je silnejšia ako všetky zranenia a že každé dieťa má

svojho anjela, ktorý nad ním bdie a stráži ho.



Voda je hlavný symbol krstu. 

Z vody pochádza život.

V mnohých rozprávkach vystupuje živá 

voda, ktorá lieči rany, kriesi mŕtvych 

a umožňuje človeku žiť večným životom. 

Vo všetkých kultúrach sú pramene a studne 

posvätnými miestami. Pri studni sa ľudia 

stretávajú, tam si idú muži vyhliadnuť pre 

seba nevestu, tak ako Mojžiš a Izák. 

Abrahámova odvrhnutá slúžka nájde pri 

prameni odvahu žiť. 

Voda

Pri studni stretáva Ježiš

Samaritánku a hovorí jej o vode,

ktorú jej dá on. Ten, kto sa z nej

napije „nebude žízniť naveky“, ale

stane sa v ňom prameňom vody

prúdiacej do večného života...“

(Jn 4, 14).



Takou studňou je aj krstiteľnica. Z nej čerpáme

vodu, ktorá sa v nás samých stane prameňom,

čo nikdy nevyschne. V krstiteľnici sa odráža aj

iná dimenzia studní a prameňov. Je to Božia

láska, ktorá sa na nás vylieva a ktorá sa v nás

stáva nevyčerpateľným prameňom.

Naším najhlbším smädom je ten po láske, ktorá

nikdy nevyhasne, pretože je živená z prameňa,

ktorý nikdy nevyschne. Táto Božská láska sa

nám daruje pri prameni krstnej vody. Z nej

môžeme piť, keď sa naša ľudská láska zlomí

a rozplynie sa medzi prstami.



Vo všetkých 

náboženstvách 

a kultúrach sa vode 

pripisujú očisťujúce 

a obnovujúce účinky. 

Krstná voda nás chce 

očistiť od našej 

minulosti a obnoviť 

nás, aby sme žili ako 

noví ľudia. Pre 

dospelého je to 

pochopiteľnejšie ako 

pre dieťa. 

Očistenie Krstom sa dieťa očisťuje od 

dedičného hriechu. Teda od 

narušenej ľudskej prirodzenosti 

pozbavenej prvotnej svätosti a 

spravodlivosti v dôsledku hriechu 

našich prarodičov. Do dnešnej reči 

by sme si mohli preložiť tak, že 

dieťa dostáva možnosť už viac 

nepodliehať vzťahom, ktoré boli 

zaťažené osudom. Všetko, čo by 

dieťa mohlo zaťažiť sa krstom 

zmyje. Inými slovami si to môžeme 

predstaviť aj takto, že dieťa už nie 

je odsúdené na to, aby sa v jeho 

živote zopakoval osud jeho rodičov 

a prarodičov, ale že môže začať 

úplne nanovo. 



To, čo v krste slávime, je jeho duchovný zrod. Už nemusí byť determinované

minulosťou, ale môže sa otvoriť pre to nové, čo by v ňom chcel vykonať Boh.

Môžeme si predstaviť aj to, že táto voda obmyje všetky úzkosti, ktoré dieťaťu

spôsobíme na základe našich predstáv, ktoré mu vnútime a ktoré ho nesprávnym

spôsobom zmenia a ovplyvnia jeho charakter.

Krstná voda ho chce obmyť od všetkého, čo by mohlo zatemniť obraz Boha, ktorý

sa v ňom podľa Božej vôle má prejaviť.



Krst nám chce pripomenúť, že v nás vyviera

prameň, ktorý nám nikdy nedovolí vyschnúť.

Je to prameň Ducha Svätého, z ktorého

môžeme čerpať. On nás inšpiruje novými

myšlienkami, cez neho sa dotýkame Božej

tvorivosti.

Kto čerpá z tohto prameňa, nebude nikdy

vyčerpaný. Bude sa tešiť z práce a bude mať

radosť zo života.

Krst nám dáva prísľub, že tento Božský

prameň nás bude udržiavať sviežich a živých.

Prameň Ducha Svätého



Kreativita ukrytá v krstnej vode sa odráža na príbehu

pohanského stotníka Kornélia.

Prisnilo sa mu, že má poprosiť Petra, aby ho navštívil. Keď

potom pred ním a pred jeho domom Peter kázal, všetkých

naplnil Duch Svätý. Rozprávali jazykmi a velebili Boha. Židia

sa čudovali, že Duch Svätý zostúpil aj na pohanov. Peter

však povedal:

„Môže ešte niekto zabrániť, aby boli vodou pokrstení tí, čo

dostali Ducha Svätého tak ako my?“ (Sk 10, 47).

Krstná voda a zoslanie Ducha Svätého majú čosi spoločné.

Ranná cirkev verila, že krstná voda je naplnená

uzdravujúcou a oživujúcou silou Ducha Svätého. Preto

môže ľudí obrodiť, obnoviť a posvätiť.

Stotník Kornélius



Pochovať to, čo bráni životu
Sv. Pavol v Liste Rimanom píše, že pri krste sme boli pokrstení v smrť Ježiša Krista, a tak ako Krista aj nás
vzkriesil Boh. (porov. Rim 6, 3-3)
V krste sme akoby ponorení do Kristovho hrobu a doň pochovávame všetko, čo nám bráni v našom
živote.
Pochovávame svoju starú identitu, svoju minulosť, hriech, zlo, utrpenia, zranenia, odumierame tomuto
svetu, aby sme začali žiť ako noví ľudia. Už nie sme závislí na úspechu, bohatstve, výkone, uznaní,
pozornosti. Náš život už definuje Boh. Sme slobodní do závislostí tohto sveta.
V dieťati objavujeme Božie tajomstvo – tajomstvo slobody, jedinečnosti a Božej dôstojnosti.

Odňať smrti jej moc
Ak sme odumreli tomuto svetu, takže už nad nami nemá žiadnu moc, smrť nám už nemôže ublížiť. Pri
každom narodení sa do radosti primieša aj strach.
Krstom vyjadrujeme svoju vieru, že dieťa nikdy nezomrie. Aj keď fyzicky raz áno, jeho duša nezahynie.
Ani náš vzťah k tomuto dieťaťu nemôže byť nikdy zničený. Božia láska, ktorá nás napĺňa, a na ktorej má
toto dieťa podiel, nás bude vzájomne spájať až za hranicu smrti. Oslobodenie od tohto strachu nás
uchráni pred tým, aby sme sa dieťaťa kŕčovito držali a lipli na ňom.



Otvorené nebo
„V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil vo Jordáne. Vtom, ako vystupoval z vody,
videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas: „Ty si môj
milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie...“

Keď Ježiš vchádza do vody, akoby vnikal do hlbín zeme.

Pri krste zostupujeme do hlbín našej duše, do ríše tieňov,
a práve vtedy, v tejto temnote sa nad nami otvorí nebo.

Je to krásny obraz vyjadrujúci tajomstvo kresťana.
Odvahu prijať svoju ľudskosť so všetkým.

Odvaha zostúpiť do vlastnej hĺbky nám ukazuje otvorený
horizont, v ktorom ako kresťania môžeme žiť. Nad nami sa
otvára Nebo. Náš život siaha až k Bohu.



Bezvýhradne akceptovaný

Pri krste počujeme hlas Boha: „Ty si môj milovaný syn. 
Ty si moja milovaná dcéra. V tebe mám zaľúbenie.“

Mám ťa rád nie preto, že niečo dokážeš. 
Si vítaný, akceptovaný a milovaný taký, aký si. 
A je dobré, že si práve taký. 
Toto absolútne potvrdenie práva na život, 
ktoré môžeme pocítiť pri krste, je predpokladom toho, 
aby sme nielen prežívali a prežili, ale aby sme skutočne žili. 



Znovuzrodený

V Evanjeliu podľa Jána hovorí Ježiš Nikodémovi: „Ak sa niekto
nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo...“ (Jn 3,3)
Nikodém mu nerozumie, a tak mu Ježiš vysvetlí tajomstvo
znovuzrodenia. „Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže
vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa
narodilo z Ducha, je duch...“ (Jn 3, 5-6).

Znovuzrodenie znamená, že pokrstený dostáva novú identitu.
Znovuzrodenie z Ducha mu môže darovať slobodu.
Pri krste sa dieťa znovuzrodí pre večný život. Už nie je ohraničené
telom, pominuteľným a slabým, ale je naplnené Duchom, a to
znamená, že má podiel na Božej nesmrteľnosti a večnosti. Stalo sa
novým človekom ponoreným do nepominuteľného Božieho života.

Ak uveríme v znovuzrodenie z Ducha Svätého, potom dieťa uvidíme
novými očami. Odhalíme v ňom jeho Božskú krásu, nepominuteľnú
a večnú, ktorá už teraz zasahuje do večnosti Božej. A už tu na zemi
objavíme v jeho tvári Nebo a v jeho vnútri Božie tajomstvo.



Pomazanie

Pri krste je pokrstený pomazaný 2x. Raz olejom katechumenov a potom krizmou.

OLEJ KATECHUMENOV – OLEJ UZDRAVENIA

Pomazanie týmto olejom má vyjadriť, že uzdravujúca sila vychádzajúca z Ježiša Krista je silnejšia než zranenia, ktoré dieťa v
živote zakúsi.Olej katechumenov nám chce viditeľne sprostredkovať, že so svojimi ranami nebudeme sami.

Obradom pomazania vyjadrujeme, že do našich rán prúdi z Krista láska, že sám Kristus sa našich rán láskavo dotýka.

Olej vždy predstavuje pozornosť, nehu, lásku, láskavý dotyk.

Práve našich zranení sa Kristus dotýka s láskou. A jeho dotyk naše rany dokáže uzdraviť tak, ako keď sa on sám dotýkal chorých a
uzdravoval ich.

My sami máme byť pre dieťa olejom pomazania, aby sa jeho rany mohli v našej blízkosti uzdraviť.

Máme ho obklopovať našou láskou, povzbudením, dodaním odvahy.



KRIZMA – OLEJ KRÁĽOV

V židovskej tradícii boli králi a proroci pomazaní olejom na znamenie toho,
že na nich spočíva Božie požehnanie a že od Boha dostali novú autoritu.

Krizma je olej zmiešaný s balzamom a rozličným korením a šíri obzvlášť príjemnú vôňu.

Pomazaním vyjadrujeme, že sme kráľovskí, prorockí a kňazskí ľudia,
že na nás spočíva Božie požehnanie a že sa z nášho života šíri nám vlastná,
príjemná a životodarná vôňa a nie zápach, ktorý vnímame pri rozorvaných ľuďoch.

Krstom sme sa stali kráľovskými ľuďmi, ktorí vládnu sebe samým a nie sú už ovládaní nikým iným, ľuďmi,
ktorí žijú sami so sebou zmierení a preto z nich vyžaruje pokoj.

Sme ľuďmi s neporušiteľnou dôstojnosťou a krásou, aká prináleží Bohu.

Prorokom je ten, koho slová sú priame a záväzné, ten, kto má čo povedať celým svojím životom – niečo, čo v tomto svete
môže povedať len on a nik iný.
Každý z nás je prorokom.Svojím bytím môže vyjadriť z Boha niečo, čo v tomto svete možno počuť a zakúsiť jedine cez neho.

Každý človek je jedinečný. Sme jedinečným Božím slovom, ktoré môže na tomto svete zaznieť iba cez nás.



Priamy prístup k Bohu

Každý z nás je kňazom. To nám hovorí aj jedna stať v 1. Petrovom liste, ktorí mnohí exegéti považujú za kázeň o krste.
„Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky
Toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla...“ (1 Pt 2,9). 

Kňaz je prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Má priamy prístup k Bohu. 

Krstom máme aj my priamy prístup k Bohu, aj v nás sa spája človek a Boh. V tom spočíva naše všeobecné 
kňazstvo. 

Kňaz je ten, ktorý premieňa. Pozemské na Božské. 
V ľudskej realite nachádza stopy Boha. 

Každý z nás je povolaný premeniť svoj život tak, 
aby v ňom žiaril Kristus. 



Krstná svieca

Každý človek je pre tento svet zábleskom svetla. 
A to sa v obrade krstu vyjadruje tým, že kňaz od veľkonočnej sviece pripáli sviecu krstnú 
a podá ju krstným rodičom. 

Veľkonočná svieca symbolizuje Krista – svetlo sveta. 

Každým dieťaťom sa v tomto svete zapáli jedno svetielko. 
Naším povolaním je, aby sme oči ľudí rozsvecovali a aby sme do ich chladných sŕdc vnášali 
teplo. 

Ranná cirkev nazývala krst osvietením. 

Krst poukazuje aj na to, že dieťa je osvietené Božím svetlom. 



Biele rúcho
Bielym rúchom chce krst vyjadriť to, 
čím sa kresťania stávajú. 

„Lebo všetci, 
čo ste pokrstení 
V Kristovi, 
Krista ste si 
obliekli...“
(Gal 3, 27)

Krstom sme sa stali novými ľuďmi. Získali sme novú identitu. Sme naplnení Kristovým duchom, ktorý chce rozžiariť
aj naše telo. Oblečené do bieleho rúcha nech sa dieťa cíti prikryté láskou. 

Prostredníctvom krstu 
sa stávame totožnými s 
Kristom, stávame sa 
takmer nebeskými 
ľuďmi, ktorí na tejto 
zemi budú
odzrkadľovať krásu 
Neba. Biele rúcho 
vyjadruje premenu 
celého človeka a 
predovšetkým jeho 
srdca. 



Premenenie
Čo sa dôsledkom krstu zmení a aká je úloha Cirkvi, do ktorej je človek krstom prijatý? 

Krst nie je len obrazom toho, čím človek je, ale krst spôsobuje aj jeho premenu. 
Prostredníctvom vonkajších obradov sa pokrstenému daruje Božia milosť. 

Rukou kňaza sa dieťaťa dotýka sám Ježiš. 

Obrad krstu u dospelých bol veľkou udalosťou. 
Cítili, že sa v nich uskutočnila premena. 

Deti len podvedome cítia, čo sa s nimi deje. 
No tí, ktorí sa na krste zúčastňujú, môžu začať vnímať jeho tajomstvo. 

Tým sa zmení ich vzťah k dieťaťu. A v dôsledku tohto nového vzťahu sa zmení niečo aj v dieťati. 
Krst v ľuďoch vytvára priestor, v ktorom môže dieťa ísť svojou vlastnou cestou. 



Začlenenie

Začlenenie do Cirkvi znamená viac než len prijatie do farského spoločenstva. 
Kresťan vždy žije vo vzťahoch. Učí sa viere prostredníctvom iných. 

V spoločenstve sa od veriacich učí, čo je tajomstvo jeho života. 
V spoločenstve by dieťa malo rásť v kruhu ľudí, ktorí mu ponúknu uzdravujúcu atmosféru a posilnia jeho vieru. 



USPORIADANIE SVIATOSTI KRSTU
Krst by sa mal podľa možnosti udeľovať v nedeľu. Vtedy si totiž Cirkev pripomína veľkonočné tajomstvo. 

Vysluhuje sa za účasti veriacich, najmä príbuzných. 

1. Obrad privítania dieťaťa

V tomto obrade kňaz privíta rodičov, krstných rodičov a všetkých, ktorí sa krstu zúčastňujú. 
Potom nasledujú otázky. 

Otázky  
Kňaz sa pýta rodičov: Aké meno dávate svojmu dieťaťu?  Čo si žiadate od Božej Cirkvi pre vaše dieťa? 
Potom kňaz vyzve otázkami rodičov a krstných rodičov, či sú si vedomí tejto povinnosti.

Poznačenie znakom kríža
Po odpovediach rodičov a krstných rodičov kňaz poznačí dieťa na čele znakom kríža. 
To isté urobia aj rodičia a krstní rodičia.



MENO
Meno je pre človeka dôležité. 

Svojím významom sa pre človeka
môže stať jeho životným programom. 
Spolu s menom si volíme aj patróna, 

svätého, ktorý môže byť naším vzorom.

POSLANIE KRSTNÝCH RODIČOV
Krstní rodičia dieťa životom sprevádzajú, 
sú mu oporou, partnerom v rozhovoroch

a niekým, na koho sa vždy budú môcť 
obrátiť. Najmä vtedy, keď rodičia už
dôjdu na hranicu svojich možností. 
Je to výzva rásť vo viere a venovať

sa jej. 

ZNAMENIE KRÍŽA
Ním vyjadrujeme, že dieťa patrí Bohu.  Nie je tu na to, aby plnilo očakávania druhých, ale aby šlo slobodne svojou

vlastnou cestou. Kríž je znakom lásky, ktorou nás Kristus miloval až na smrť na kríži. Znamením kríža dieťaťu hovoríme:
„Je dobré, že si. Všetko v tebe je dobré. Si v jednote so sebou samým, pretože si zjednotené láskou Krista. Si prijímané 

a milované. Neexistuje v tebe miesto, ktorého by sa Božia láska nedotkla. A vyjadrujeme ním aj Božie prisľúbenie: 
„Budem s tebou, kamkoľvek pôjdeš. Budem stále pri tebe. Pôjdem s tebou po všetkých tvojich cestách, 

aj po krížových, bludných a  kľukatých. 



2. Bohoslužba slova

Číta sa jedna alebo dve perikopy určené pre slávnosť krstu, evanjelium a nasleduje homília.  
Potom nasleduje spoločná modlitba (prosby). 
Po nej nasleduje vzývanie svätých (litánie k svätým).
Potom nasleduje exorcizmus (vkladanie rúk a modlitba za ochranu dieťaťa) a predkrstové pomazanie. 

VZÝVANIE SVÄTÝCH

Pri modlitbe vzývania svätých
môžeme želať dieťaťu niečo, 
čo je vlastné svätým, ktorých 
vzývame. Napr. môžeme želať

dieťaťu, aby bolo ochotné sa odovzdať 
Bohu ako Mária. Alebo aby sa nikdy nevzdalo, 

tak ako sv. Monika, aj keď sa to navonok 
bude zdať beznádejné.

VKLADANIE RÚK
Je dobré, ak pri modlitbe nielen kňaz, ale aj rodičia položia 
na hlavu alebo na plecia dieťaťa svoje ruky. Tým sa  zmysel 
modlitby zhmotní – že Boh chce nad dieťaťom stále držať 

svoju dobrotivú ruku, a tak ho ochraňovať pred zlom v 
nebezpečenstve.

PREDKRSTOVÉ POMAZANIE
Na umocnenie tohto  gesta je potom dieťa pomazané olejom 

katechumenov – olejom uzdravenia – aby Kristova 
uzdravujúca sila všetky jeho rany premenila na niečo cenné, 

čo dieťaťu umožní stať sa otvoreným voči ľuďom a voči Bohu. 



3. Slávnosť krstu

Svätenie vody – v modlitbe požehnávania opakujeme: „Velebíme ťa, Bože!“
Zrieknutie sa Zlého Ducha a vyznanie viery – po výzvach kňaza opakujú rodičia a krstní rodičia slová 
„Zriekam“ a „Verím“. 

SVÄTENIE VODY
Pri modlitbe spomenie kňaz všetky oživujúce, 
očisťujúce, osviežujúce a obnovujúce účinky 
vody, ako sa o nich hovorí v Starom zákone a 
ako sa o nich rozprávalo za čias Ježiša Krista. 

v modlitbe sa vracia k predobrazu krstu –
k prechodu Izraelitov cez Červené more, 
v ktorom zahynuli nepriateľskí Egypťania. 

A hovorí o krvi a vode, ktorá vytekala z Ježišovho
prebodnutého srdca. Pri krste prúdi z Ježišovho
Srdca láska Boha, ktorý sa stal človekom, aby 

znovuzrodila dieťa.

ZRIEKNUTIE SA ZLÉHO DUCHA
V dnešnej spoločnosti sa zlo prejavuje najmä 

znevažovaním ľudskej dôstojnosti, necitlivosťou, 
tvrdosťou a nespravodlivosťou, životnými podmienkami 

spôsobujúcimi choroby, násilím a terorom. Aby dieťa 
nebolo zlom infikované a aby mu nič nebránilo žiť, jeho

rodičia a príbuzní sa vedome zrieknu Zlého. Vyjadria
tým svoju ochotu postaviť sa proti tým spoločenským 

tendenciám, ktoré šliapu po ľudskom živote a jeho 
dôstojnosti. Dieťa sa narodilo do sveta, v ktorom sa od

počiatku stretáva aj so zlom. Ale tam, kde je obklopené
ľuďmi, ktorí veria, spozná aj uzdravujúci a ochranný

priestor, v ktorom nad ním zlo nebude mať moc. 



Krst
Poliatie vodou – rodičia a krstní rodičia pristúpia ku krstiteľnici a na výzvu kňaza odpovedajú: „Chceme“. 

POLIATIE VODOU

Kňaz krstí dieťa a hovorí: „Meno..., ja ťa krstím v mene
Otca i Syna i Ducha Svätého.“ S dodatkom: Otvor
náruč, svätá Cirkev, a objím dieťa, ktoré vo vode
znovuzrodil Svätý Duch Boží. Kňaz vyslovuje trojičnú
formulu, pretože dieťa je prijaté do spoločenstva
trojjediného Boha. Je ponorené do lásky medzi Otcom
a Synom, ktorá sa v Duchu Svätom vlieva do ľudských
sŕdc.



Obrady po krste

Pomazanie krizmou - kňaz vysloví modlitbu a pomaže dieťa krizmou, olejom spásy, aby sa stal údom Krista
kňaza, proroka a kráľa
Odovzdanie bieleho rúcha – kňaz vysloví modlitbovú formulu, na kt. odpovedáme „Amen“. Potom položí 
na dieťa krstnú košieľku
Odovzdanie zažatej sviece

POMAZANIE KRIZMOU
Byť kňazom znamená tiež byť priepustný pre Božiu 
lásku, byť kráľom znamená žiť ako slobodný človek 

vedomý si svojej vlastnej dôstojnosti a byť prorokom
môže tiež znamenať byť pre tento svet tým slovom, 

ktoré chce Boh povedať práve a len jeho  
prostredníctvom. 

ODOVZDANIE BIELEHO RÚCHA

V krste si obliekame samotného Krista a v ňom Božiu
krásu. Biele rúcho je symbolom milosti posväcujúcej, 

čistoty a priezračnosti. Vyjadruje, že dieťa je plne priepustné 
pre Krista a jeho nádheru. V dieťati sa Kristova

láska rozžiari bez toho, aby ju zatemnili vedľajšie úmysly
a sebectvo. Tým, že dieťa oblečieme do bieleho rúcha 
vyjadrujeme svoje prianie, aby bolo nefalšovaným a 

jedinečným obrazom Boha a aby žilo jasne a priezračne a 
nenechalo sa pokriviť nebezpečenstvami a napadnutiami. 



ODOVZDANIE ZAŽATEJ SVIECE

Vďaka dieťaťu sa svet stáva jasnejším a 
teplejším. Nech svetlo vzkriesenia, ktoré 

ožaruje noc smrti, rozjasní dieťaťu všetky jeho 
noci. Nech do tmavého sveta, ktorý je stále viac 

ohrozený chladnutím citov, prinesie svetlo a 
teplo. Keď v ňom žiari svetlo Krista, mnohých 

ľudí môže urobiť šťastnými. 

Obrady po krste

Odovzdanie zažatej sviece – kňaz vezme do rúk veľkonočnú sviecu so slovami: „Prijmite svetlo Kristovo.“  
Krstný otec alebo matka (prípadne kňaz) zažnú  krstnú sviecu dieťaťa od veľkonočnej sviece.



Záverečné obrady

Modlitba Pána – Otče náš
Obetovanie dieťaťa Nebeskému Otcovi
Požehnanie a prepustenie

OBETOVANIE DIEŤAŤA 
NEBESKÉMU OTCOVI

Rodičia trochu nadvihnú dieťa a 
hovoria: 

„Bože, žehnaj naše dieťa, 
aby jeho život bol tebe na slávu, 

jemu na spásu, 
nám na radosť 

a svetu na osoh. 

POŽEHNANIE A 
PREPUSTENIE

Kňaz osobitne žehná 
matku dieťaťa, otca 

dieťaťa a potom všetkých 
prítomných. 



Podstata krstu

Obrady krstu si dohodnú rodičia a krstní rodičia vopred s tým, kto krst vysluhuje. Nie je to len záležitosť pekného
usporiadania. Ide skôr o to, že pri jeho príprave si ujasnia, ako vlastne krst chápu. Tým sa do podstaty krstu aj hlbšie
vžijú. A obrad prejaví svoju moc.

Keď je dobre pripravený, narazíme na jeho ústredné otázky: Čo je človek? Čo je život? Čo vlastne znamená byť
kresťanom? Čo v skutočnosti znamená krst? Čo je tajomstvom kresťanského života? Čo znamená rozhodnúť sa pre
Krista a spolu s Kristom ísť svojou cestou? Aký je účinok obradov? Sú iba pekným predstavením, alebo aj veríme v
to, čo pri nich vykonávame? Ako blízko je k nám Boh? Nakoľko sa k nám v obrade krstu priblížil Ježiš Kristus a ako
ovplyvní náš život? Zariadil by som si život rovnako, alebo má tento Ježiš na môj spôsob života, myslenia a konania
vplyv?

Keď rodičia spolu s kňazom obrad krstu dobre pripravia, udeje sa v nich niečo viac, než len keď na nich kňaz
moralizujúcim spôsobom apeluje, aby dieťa vychovávali po kresťansky aj po krste. Prostredníctvom výkladu obradov
mnohí rodičia znovu objavia svoje kresťanské korene. Prebudí sa v nich chuť, aby s sami zamysleli nad tým, ako by
ako kresťania chceli svoj život chápať a žiť. A odrazu zistia, že kresťanská viera nie je dnešnému svetu vzdialená, ale
že im umožňuje žiť život slobode a dôstojne, s láskou, pocitom bezpečia, sily a opory. Pocítia, že viera je pre život
skutočnou pomocou a že mu dodáva jedinečnú kvalitu.



SVIATOSŤ KRSTU AKO PRAMEŇ ŽIVOTA

Obnovenie krstu
Na sviatok Ježišovho krstu a v predvečer Veľkej noci pozýva Cirkev všetkých veriacich, aby si svoj krst obnovili v nádeji,
že budú z tajomstva svojho krstu znova žiť. Väčšina však bola pokrstená ešte v detstve, a tak má spomienka na ich krst
sotva nejaký účinok. Tí, ktorí boli pokrstení ako dospelí si môžu v myšlienkach obnoviť a potvrdiť svoje zrieknutie sa
Zlého a svoje rozhodnutie pre Krista.

Čo však znamená žiť z krstu pre tých, ktorí sme boli pokrstení ako deti?

- Žiť uvedomelejšie a autentickejšie
- Žiť z milosti, nie z podávania výkonov
- Byť slobodným voči očakávaniam tohto sveta
- Konať z vnútorného prameňa a nie z vlastnej sily

Skutočnosť, že sme pokrstení nám stále kladie otázky: Čo znamená byť človekom? Kto v skutočnosti som? Odkiaľ
prichádzam? Kam idem? Čo by som chcel urobiť so svojím životom? Čo je tajomstvo môjho života? Čo znamená byť
kresťanom? Ako chápe môj život Ježiš Kristus? Čo mi chce povedať dnes? Akú mám šancu žiť v spoločenstve s Ježišom
Kristom dnes? Ako sa odlišujem od ľudí, ktorí nie sú pokrstení?



Som pokrstený
Byť pokrstený znamená:

- Boh ma bezvýhradne akceptuje
- Miluje ma bez predsudkov
- On ma robí správnym
- Moja spravodlivosť pochádza od neho a nie od môjho výkonu

Spomienka na krst by mohla spočívať v tom, že si uvedomíme, že:

- Sme milovanými Božími synmi a dcérami
- Sme milovaní absolútne a niet v nás ničoho, čo by bolo z tejto nekonečnej lásky vylúčené
- Láska je základný fakt, na ktorom môžeme stavať náš život
- Božia láska je absolútna, nevyžaduje našu vďačnosť
- Ak sa cítime menejcenní, odmietame sa, to, že sme bezvýhradne milovaní a akceptovaní
- by nám malo pomôcť prijať sa a mať sa radi.



Prameň života
Krst nám pripomína, že sme jedineční. Sme nielen deťmi svojich rodičov, ale aj deťmi Boha. Máme v sebe vlastnosti,
ktoré sme zdedili po svojich rodičoch, ale aj Boží život. Nie je v nás len naša vlastná sila, ale aj prameň Ducha Svätého,
ktorý nikdy nevyschne. Z neho môžeme čerpať stále znova, aj vtedy, keď nás naše vlastné sily opustia. Máme podiel
na nekonečnej Božej sile, ktorá sa do nás vlieva z tohto Božského prameňa. Nie sme pod tlakom. Nemusíme všetko
dokázať sami, nemusíme dokazovať svoju hodnotu. Sme slobodní od strachu, že by nás naše sily mohli opustiť. Krst
nás chce uchrániť, aby sme sa nepremenili na kameň. Chce v nás uvoľniť zábrany, aby v našom vnútri znova začal
prúdiť život.

V spoločenstve s Ježišom Kristom
V krste vyrastáme spolu s Ježišom. Je s nami počas celého nášho života. Je v našom vnútri. Skrze neho naším vnútrom
preteká láska. Nie sme izolovaní, ale ponorení do lásky, ktorá je určená nám osobne a ktorá chce súčasne prúdiť cez
nás ďalej do tohto sveta. Byť zrastený s Kristom znamená, že nikdy nie sme sami, že aj v samote vieme o našom vzťahu
s ním. Nikdy nie sme bez opory, bez lásky, bez ochrany.



Svätená voda
Svätená voda v nás prebúdza vedomie, že v našom vnútri prúdi prameň Ducha Svätého, osviežujúci a obnovujúci, a
preto nikdy nevyschneme a nikdy sa nevyčerpáme. Je aj obrazom toho, že krst nás umyl a teraz sme čistí. Ukrýva v
sebe prísľub, že svoj život môžeme začať odznova, že denne môžeme znova začínať. V prežehnaní vyznávame, že
Boží život a Božia láska prúdi v našich myšlienkach, v našej vitalite a sexualite, v našom nevedomí i vo vedomí a že
všetko v nás je bezvýhradne akceptované a milované. Prežehnávaním so svätenou vodou môžeme prísť do kontaktu
s prameňom, ktorý v nás vyviera a ktorý uhasí náš smäd. Môžeme pociťovať, že sa ponárame do Božieho života,
do Božej lásky. Môžeme žiť slobodným životom, milovaní, v Božej realite a v dôstojnosti, ktorá je nedotknuteľná.

Obliecť si Krista
Keď si kňaz oblieka na seba kňazské rúcho, modlí sa: „Obliekam si rúcho spásy.“ Pri zakladaní štóly sa modlí:
„Obliekam si rúcho nesmrteľnosti.“ V krste si obliekame Krista. Byť s Kristom zrastený, obliecť si ho, znamená mať
podiel na jeho podobe. Byť odetý jeho Duchom.



Žiť ako kráľ
Svoj krst si môžeme pripomínať aj tak, že životom kráčame vedome a vzpriamene, že sa cítime ako kráľ či kráľovná.
Preciťujeme svoju dôstojnosť. Rozhodujeme o sebe sami, nie iní, sme so sebou zmierení. Už sa neporovnávame s
inými a vážime si ich vlastnú dôstojnosť. Už sa druhými nemusíme zaoberať, podceňovať ich či urážať, aby sme sa
cítili lepšie.

Voľba
Pripomínať si krst znamená stále znova sa rozhodovať pre Boha a pre život. Keď ráno vstávame, rozhodnime sa pre
život a neupadajme do pochmúrnosti. Chcime žiť a nie bedákať. Utvárajme svoj život a nenechajme sa sťahovať
negativitou ostatných. V cirkevnom roku nám dva sviatky pripomínajú krst: Ježišov krst a noc pred Veľkonočnou
nedeľou. V starodávnej piesni spievame: „Pokrop ma, Pane, yzopom, a budem čistý. Obmy ma a budem belší ako
sneh...“ V predvečer Veľkej noci kňaz požehná sv. vodu. Veľkonočnú sviecu trikrát ponorí do sv. vody a pritom
hovorí: „Prosíme ťa, Bože, nech prostredníctvom tvojho Syna zostúpi sila Ducha Svätého do tohto krstného
prameňa, aby všetci, ktorí v krste tajomne umierajú a sú pochovaní s Kristom, povstali s ním aj k životu.“
Spomienka na vlastný krst by mohla byť konkrétnou cestou a pomocou, aby sme každý deň nanovo odkrývali
podstatu našej viery a nášho života a aby sme ako kresťania žili uvedomelejšie a autentickejšie.

Použité zdroje: Grun, A.: Krst


