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Ďakujeme Vám, že ste si vybrali  

produkt z ponuky  

Katolíckej Cirkvi. 

 

Katolícka Cirkev je pozemskou filiálkou  

materskej nadčasovej spoločnosti  

Nebo s. r. n.  

Pozorne si preštudujte  

tento návod! 
 

 

 

Bez porozumenia toho, akým spôsobom krst pracuje a čo vyžaduje 

jeho prevádzka vo Vašom živote, Cirkev nezaručuje, že bude fungo-

vať správne ani že prinesie do Vášho života očakávaný výsledok. 

Cirkev zároveň nenesie žiadnu zodpovednosť za straty alebo škody 

alebo akékoľvek iné následky, — časné ani večné — spôsobené ne-

rešpektovaním nasledovných pokynov! 



Tento návod pre svoju rozsahovú obmedzenosť neobsahuje všetky 

informácie užitočné na to, aby ste mohli naplno využívať krst. Veľmi 

preto odporúčame doplniť ho nasledovnými zdrojmi. 

PÍSMO SVÄTÉ (BIBLIA) 
www.mojabiblia.sk 

KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI 

www.katechizmus.sk  

verzia pre telefóny 

s operačným systé-

mom Android ®  

verzia pre telefóny 

s operačným sys-

témom Android ®  

https://www.mojabiblia.sk/
http://www.katechizmus.sk/
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PREČO UVAŽOVAŤ O KRSTE? 

Krst je základnou životnou podmienkou  

a predpokladom pre život  

úplne každého človeka.  

Bez krstu život možný nie je.  

ŽIVOT 

Pod pojmom ŽIVOT nerozumieme len samotnú fyzickú 

existenciu, to že dýchame a hýbeme sa a bije nám srd-

ce. ŽIVOT na to, aby bol životom, musí v sebe obsaho-

vať aj istú kvalitu. V tomto návode budeme pojmom 

ŽIVOT označovať stav, v ktorom sme úplne, bezvý-

hradne a bezpodmienečne spokojní, šťastní, naplnení 

— až tak, že si nedokážeme ani len predstaviť, že by 

nám niečo chýbalo alebo že by bolo niečo, čo by sme 

si mohli želať a nemáme to. 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

ŽIVOT je možné žiť iba v príslušnom ŽIVOTNOM PRO-

STREDÍ. Môžeme si to predstaviť na príklade ryby, kto-

rej životným prostredím je voda. Ak ju vyberieme z 

vody, zahynie. ŽIVOTNÝM PROSTREDÍM človeka je 

Boh. Nikde inde mimo Boha život možný nie je. Je 

možná EXISTENCIA, prosté prežívanie, jestvovanie, ale 

nie skutočný život v tej kvalite, ktorú s ním v Cirkvi 

spájame.  

VEČNÝ ŽIVOT 

Označujeme ním stav, kedy skutočne ŽIJE-

ME — a nielen existujeme — a navyše ten-

to stav nekončí, trvá aj po skončení po-

zemskej etapy ľudského života, mimo času 

a priestoru, vo VEČNOSTI. 

SMRŤ a PEKLO 

Pokiaľ nie je uvedené inak, označujeme 

týmto pojmom stav, kedy síce EXISTUJE-

ME, ale nežijeme tú kvalitu plnosti, pre 

ktorú je náš život určený. Ak tento stav 

smrti trvá večne, hovoríme mu PEKLO. 

Peklo je stav večnej nudy a nenaplnenosti, 

existencie, ktorá človeka ubíja.  

HRIECH 

Označujeme ním také životné voľby, presvedčenia, 

osobné vlastnosti, konanie, stavy a postoje, ktoré nás 

oddeľujú od Boha ako nášho životného prostredia. Za 

následok má smrť a ak sa nerieši, vedie k Peklu. 

Krst svojou povahou umožňuje vstúpiť do životného prostredia,  

ktoré nám je prirodzené a ním je Boh. Za normálnych okolností je krst  

nenahraditeľný. Je bránou od prostej existencie ku skutočnému životu. 
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ČO JE TO ŽIVOT? 

V súčasnosti existuje veľké množstvo výsku-

mov, ktoré sa zaoberajú otázkou ľudského 

šťastia a teda aj plného a spokojného ľudské-

ho života. Mnohé z nich zostavili rôzne viac 

či menej obsažné „zoznamy šťastia“.  V zása-

de sa všetky zhodujú na tom, že plný a šťast-

ný ľudský život musí obsahovať v sebe tieto 

tri kvality: 

RAST — byť najlepší možný, aký len v rámci 

svojich možností a schopností byť môžem, 

sebaaktualizácia (porov. Maslow, Goldstein a 

pod.) 

TRANSCENDENCIA — mať presahujúci zmy-

sel života, niečo, pre čo žijeme, kvôli čomu sa usilujeme byť najlepší možní, kvôli čomu by sme aj zomreli, 

ak by na to prišlo (porov. Frankl, Křivohlavý, Lukášová a pod.) 

VZŤAHY — žiť v spoločenstve, kde zdieľame tento spôsob života, delíme sa o jeho radosť a súčasne si 

navzájom napomáhame stále viac v tomto živote rásť (Grant and Gluecková štúdia, Powell a pod.) 

AUTOTELICKÝ ŽIVOT — tak sa niekedy označuje táto forma života, kedy hodnota života — a náš pocit 

šťastia a naplnenosti — nezávisia na ničom vonkajšom (ako sú peniaze, majetok, uznanie, moc a pod.), 

ale plynú priamo z nášho vnútra, zažívame ich sami v sebe a súčasne nepotrebujeme žiadnu vonkajšiu 

motiváciu (výplata, pochvala, ocenenie) na to, aby sme takto žili, lebo nás motivuje samotný život, ktorý 

žijeme a ktorý sám je našou odmenou (porov. Platón, Seneca, Csikszentmihály a pod.) 

BOH je ten, ktorý túto formu života žije v najväčšej možnej mysliteľnej intenzite: 

SVÄTÝ (= žiadne zlo) a DOKONALÝ (= najlepší možný) — neexistuje žiadna predstaviteľná kvalita, ktorá by 
Jemu alebo Jeho Životu chýbala, obsahuje v sebe úplne všetko, vrátane všetkého, čo jestvuje na zemi. 

LÁSKA — Boh je jediný, ale nie osamelý. Je spoločenstvom troch Osôb, z ktorých každá žije pre ostatné dve 
Osoby a v nich nachádza dokonalý zmysel svojej vlastnej existencie, daruje sa im v krajnej láske.  

TROJICA — výsledkom sú vzťahy tak hlbokého súznenia, porozumenia, vnútornej jednoty, že hoci Tri Oso-
by, predsa sú len jedným Bytím, jednou Bytosťou, Jediným Bohom v dokonalom spoločenstve vzťahov.  

Ako  ľudia sme boli Bohom vy-

tvorení za tým účelom, aby sme 

mali účasť na tomto Božom živo-

te, aby sa s nami Boh o svoj ži-

vot a o to, čím je, podelil. 

V kresťanstve to označujeme 

technickým termínom ZBOŽŠTE-

NIE: Boh sa stal človekom, aby 

sa človek stal Bohom a mal 

účasť na Jeho večnom ŽIVOTE. 

V BOHU 

BEZ BOHA 

NAHRÁŽKY 

Ak žijeme v Bohu ako vo svojom ŽIVOTNOM 
PROSTREDÍ, potom máme účasť na všetkom tom, 
čím boh je a čo žije, sme ako Boh — obmedzuje 
nás len naša schopnosť toto všetko prijímať. Sú-
časne máme záruku a istotou, že tento život už 
nikdy neskončí, potrvá naveky. 

Ak žijeme bez Boha a mimo Boha, dokážeme 
niečo z toho v obmedzenej miere zažívať, ale nie 
úplne a nie natrvalo — všetko sa časom zunuje a 
smeruje k finálnej nude, smútku, beznádeji,… 

Je možné sa tomuto nejaký čas vyhýbať ODREA-
GOVÁVANÍM SA — zábava, jedlo, pitie, adrena-
lín, sex, rozkoš, … — ale len do istej miery a istý 
čas. Potom aj tu príde omrzenie a následne nuda, 
smútok, beznádej. Ak tento stav pretrváva, stáva 
sa PEKLOM, do ktorého plynule prechádza. 
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KKC 1: Účasť na čom nám chce Boh dať?  

_________________________________________________________________________  

KKC 460: Čo myslíte, čo podľa Vás znamená, mať „účasť na Božej prirodzenosti“? 

_________________________________________________________________________ 

Môže byť človek — Vy, vaše dieťa — ako Boh, stať sa bohom?     áno  /  nie 

Kvôli čomu sa stal Boh človekom? ____________________________________________. 

KKC 260: Kde je cieľ nášho života, aby sme tam vstúpili a žili? 

________________________________________________________________________.  

KKC 1024: Čo presne je Nebo? Nie je to miesto, ale je to  __________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________. 

* „Slovo“ v KKC 460 - týmto termínom je niekedy  
v Písme Svätom označovaný Boží Syn, Ježiš Kristus  
(porov. nasl.) 

Test 
Doplňte chýbajúce slová v nasledovných bodoch Katechizmu Katolíckej cirkvi! 

BLAŽENOSŤ 

Týmto slovom označujeme taký stav, v ktorom 

sme úplne a dokonale spokojní, šťastní, naplnení, 

žijeme ten najplnší možný život, nič nám nechýba 

a nevieme si ani len predstaviť nič od toho lepšie. 

Blaženosť je vlastnosť  

Boha a je to stav, ktorý sme pozvaní žiť  

v Nebi — a niečo z neho už tu, na zemi. 

PRIRODZENOSŤ 

Je to to, čo robí niekoho tým, čím je. Prirodzenos-

ťou nás ľudí je napríklad rozum, slobodná vôľa, to, 

že sme osobami,  

schopnými tvoriť vzťahy,… 

Božou prirodzenosťou je okrem toho aj Jeho bla-

ženosť, nesmrteľnosť, ale aj všemohúcnosť, vševe-

dúcnosť, všadeprítomnosť…  

Na tomto všetkom nám Boh ponúka  

pri zbožštení sa účasť. 

Po urobení kvízu sa ešte raz vráťte k jeho obsa-

hu a pouvažujte o ňom! Čo presne hovorí a čo 

to znamená pre nás osobne a pre naše dieťa? 
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AKÚ FUNKCIU MÁ KRST? 

VEDELI STE? 

Vynálezcom a konštruktérom krstu je Ježiš Kristus, 

pravdepodobne najvplyvnejšia osobnosť dejín ľudstva, 

Druhý z Trojičnej jednoty Boha. Vďaka svedectvám  

očitých svedkov ako aj práci mnohých vedcov — histo-

rikov, lekárov, archeológov, astronómov, teológov — 

dnes o Ňom máme dostatok spoľahlivých informácií: 

Ako človek sa narodil 25. decembra roku 1 v izrael-

skom mestečku Bét-lechem neďaleko dnešného hlav-

ného mesta Izraela, Jeruzalema. Rodičia mu dali meno 

Ješua, čo znamená „Jahve (Boh) zachraňuje“. 

V roku 30 po Kr. dosiahol vek vyžadovaný pre úlohu, 

ktorú mal na zemi splniť. V Bethabare severne od Mŕt-

veho mora navštívil svojho bratranca Jána Krstiteľa a 

dal sa od neho pokrstiť. 

Počas troch nasledujúcich rokov oficiálne oznamoval 

ľuďom evanjelium (toto slovo malo v Jeho dobe vý-

znam „cisársky vládny výnos“ a Ježiš veľmi úradne 

oznamoval ľuďom vládne rozhodnutie Boha o našom 

zbožštení sa v Bohu) a formoval univerzálny nástroj 

tohto svojho zámeru a ním je Katolícka Cirkev. Svoje 

slová potvrdzoval zázrakmi, ktoré podľa všeobecného 

svedectva ľudí (vrátane Jeho protivníkov) hojne konal. 

Vo štvrtok 2. apríla 33 po Kr. bol svojimi odporcami 

zajatý, odsúdený v zinscenovanom procese a v piatok 

3. apríla bol popravený ukrižovaním. Zomrel okolo 

tretej hodiny popoludní a ešte v ten večer bol pocho-

vaný v hrobe neďaleko popraviska. 

V nedeľu 5. apríla 33 po Kr. bol však hrob prázdny a 

Ježiš sa živý, vzkriesený a premenený stretol s naj-

užším kruhom svojich spolupracovníkov, s apoštolmi, 

ale aj s ostatnými svojimi žiakmi a žiačkami, pri jednej 

príležitosti to bolo zhromaždenie okolo 500 ľudí. 

Nakoniec vo štvrtok 14. mája odišiel späť, k Otcovi, 

aby sa o desať dní vrátil späť — na krídlach Ducha 

Svätého — a odel sa telom už nie jedného človeka, ale 

Telom Cirkvi, ktoré si za svojho predchádzajúceho po-

zemského života pripravil. 

Odvtedy je stále prítomný vo svete. Milióny ľudí Ho 

nezávisle na sebe stretli a On premenil ich životy. Koná 

zázraky a znamenia, z ktorých rádovo tisícky (hoci je 

to len nepatrný zlomok) sú vedecky dôkladne zdoku-

mentované a potvrdené. A všetko, čo sľúbil, v svojej 

Cirkvi aj opravdivo plní.  

ZBOŽŠTENIE ÚČASŤOU 

Naše zbožštenie sa uskutočňuje ÚČASŤOU NA BOHU. 

Znamená to, že sa nestávame inými bohmi vedľa Bo-

ha, ale stávame sa „dedičmi Boha“ (porov. Rim 8,17), 

a teda dostávame možnosť byť účastnými na všetkom 

tom, čím Boh je a stávame sa tak úplne a dokonale 

Ním samým. Dostávame možnosť žiť úplne všetko to, 

čo žije Boh a tak aj sami žijeme úplne a naplno život 

Boha. Nakoniec sme uvedený do Trojičných vzťahov 

Boha a stávame sa tak úplne a naplno účastní tohto 

spoločenstva Boha so všetkým, čo k tomu patrí. 

VTELENIE A KRÍŽ 

Táto jednota je zo svojej podstaty obojstranná. Vyjad-

ruje ju už jedno z najstarších zhrnutí kresťanstva: 

BOH SA STAL ČLOVEKOM,  

ABY SA ČLOVEK STA BOHOM. 

Práve preto sa Boh v Ježišovi Kristovi stal človekom — 

a nielen to. Ako človek Ježiš Kristus sa postupne spojil, 

rad za radom, s každým jedným človekom, aký kedy na 

zemi žil, žije, či bude žiť, dodnes je to zhruba 108 mi-

liárd ľudí a ľudských životov. Spolu s týmito životmi 

prežil aj všetko a každé jedno zlo, utrpenie, bolesť, 

sklamanie každého jedného človeka, vrátane mňa či 

teba. V tom spočívala Jeho skutočná obeta, cena 

zaplatená za to, že môžeme byť zbožštení. Navonok 

bola naznačená Jeho umučením na kríži, ktoré Ježišo-

vu skutočnú obetu pre nás viditeľne symbolizovalo. 

KRST 

KRST predstavuje druhú polovicu tohto procesu — ná-

stroj, ktorý umožňuje nám, ľuďom, „obliecť“ si Krista 

tak, ako si On „obliekol“ nás, stať sa Kristom Bohom  

tak úplne, ako sa On úplne stal každým jedným z nás. 

V Katechizme si nájdite a prečítajte body: 

KKC 521;  ak máte Youcat, tak bod 101. 

V Písme svätom si nájdite a prečítajte: 

Iz 53,4;  Jn 1,1—14;  



Na lepšie pochope-

nie si sviatosť môže-

me predstaviť ako 

podpis zmluvy, kde 

uskutočnením von-

kajších znakov — 

podpis perom na 

papieri s textom 

zmluvy — sa usku-

točňuje čosi, čo síce 

v danej chvíli nevidí-

me, ale je to skutoč-

né: niekto práve na-

dobudol vlastníctvo 

domu, auta,… od 

iného, kto mu ho 

predal a vlastníctvo 

práve týmto úkonom 

stratil. Podobne aj 

sviatosti sú vonkajšie 

úkony, ktorými sa 

spôsobuje opravdivý a hmatateľný účinok — v prípade krstu naprí-

klad sa nám úkonom pokrstenia sprostredkováva skutočná a hmata-

teľná účasť na Bohu, jeho živote, konaní a vzťahoch. 
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ÚČINKY A POVAHA KRSTU 

VEDELI STE? 

KKC 1076 Vyliatím Ducha Svätého v deň Turíc bola 

Cirkev zjavená svetu. Darom Ducha sa začína nové 

obdobie „vo vysluhovaní tajomstva [dispensatio mys-

terii]“: obdobie Cirkvi, v ktorom Kristus prostredníc-

tvom liturgie svojej Cirkvi zviditeľňuje a sprítomňuje 

svoje dielo spásy a dáva na ňom účasť, „kým neprí-

de“ (1 Kor 11, 26). V tomto období Cirkvi Kristus žije a 

pôsobí vo svojej Cirkvi a s ňou novým spôsobom, ktorý 

je vlastný tomuto novému obdobiu. Pôsobí prostred-

níctvom sviatostí. 

KKC 1131 Sviatosti sú účinné znaky milosti ustanove-

né Kristom a zverené Cirkvi, ktorými sa nám udeľuje 

Boží život. Viditeľné obrady, ktorými sa sviatosti slá-

via, naznačujú a spôsobujú milosti, ktoré sú vlastné 

každej sviatosti. Sviatosti prinášajú ovocie v tých, ktorí 

ich prijímajú s potrebnými dispozíciami. 

KKC 1210 Sviatosti Nového zákona ustanovil Ježiš 

Kristus. Je ich sedem: krst, birmovanie, Eucharistia, 

pokánie, pomazanie chorých, posvätný stav a manžel-

stvo. Tieto sviatosti sa týkajú všetkých etáp a všetkých 

dôležitých chvíľ života kresťana: dávajú životu viery 

kresťanov vznik a rast, uzdravenie a poslanie. V tomto 

je určitá podobnosť medzi etapami prirodzeného živo-

ta a etapami duchovného života. 

KKC 1212 Sviatosťami uvádzania do kresťanského 

života, t. j. krstom, birmovaním a Eucharistiou, sa 

kladú základy celého kresťanského života. „Účasť na 

Božej prirodzenosti, ktorú ľudia dostávajú prostredníc-

tvom Kristovej milosti, má istú podobnosť so vznikom, 

rastom a udržiavaním prirodzeného života. A vskutku, 

veriacich znovuzrodených krstom posilňuje sviatosť 

birmovania a potom sa v Eucharistii živia pokrmom 

večného života, takže týmito sviatosťami uvádzania 

do kresťanského života dostávajú v čoraz väčšej miere 

bohatstvo Božieho života a napredujú k dokonalosti 

lásky.“ 

KKC 1213 Svätý krst je základom celého kresťanského 

života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiri-

tualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k 

ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od 

hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa 

Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostáva-

me účasť na jej poslaní: „A tak sa krst správne a 

vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vo-

du v slove. 

SVIATOSŤ: 

Vonkajšie znaky ponorenia do vody (alebo poliatia 

vodou) naznačujú to, čo krst aj objektívne spôsobuje: 

oslobodenie (očistenie) od hriechu a doterajšieho 

spôsobu existencie mimo Boha a znovuzrodenie pre 

skutočný život, ktorý spočíva a žije sa v Bohu. 

ČO V NÁS SPÔSOBUJE: 

Dostávame dar 

slobody a 

uzdravenia od 

hriechu. 

Sme adoptova-

ní za deti Boha 

a stávame sa 

dedičmi Boha. 

Obliekame si 

Krista a stáva-

me sa s Kris-

tom jedno telo. 

Deje sa tak v 

Cirkvi, ktorej 

súčasťou sa 

stávame. 

Dostávame dar 

podieľať sa aj 

na Božom ko-

naní. 
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KKC 1127: Kto pôsobí vo sviatostiach, keď sú udeľované? ___________________________. 

KKC 1128: Čo znamená, že sviatosti sú udeľované ex opere operato? __________________ 

_________________________________________________________________________ 

KKC 1129: V čom spočíva ovocie sviatostí? _______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Ak sme teda prijali platne vyslúženú sviatosť a sme riadne disponovaní, čo sa s nami stane? 

_________________________________________________________________________ 

Čo myslíte, bude sa to na nás prejavovať aj navonok, nejako viditeľne? Ako? (porov. KKC 1098) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Od čoho však závisí, či sa na nás ovocie udelenej sviatosti prejaví alebo nie? (porov. KKC 1128) 

_________________________________________________________________________ 

KKC 1098: Ktoré tri veci sú dôležité na to, aby sme boli disponovaní a aby sa na nás prejavi-

lo ovocie prijatých sviatostí? 

________________________, _______________________, ________________________. 

Táto dispozícia je spoločným dielom ___________________ a ______________________. 

KKC 2784: Dobrá dispozícia sa prejavuje základnými vlastnosťami: 

________________ a _____________________   ________________________sa Bohu. 

Skúste vlastnými slovami vysvetliť, akými znakmi sa podľa Vás táto dispozícia prejaví... 

ako túžba...: _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

ako vôľa...: _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

Test 
Nájdite dané miesta Katechizme a s ich pomocou odpovedzte! 



„Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás 

v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním.  

Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli 

pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske;  on nás podľa dob-

rotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša 

Krista stali jeho adoptovanými synmi  na chválu a slávu jeho mi-

losti, ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi.“  (Ef 1,3-6) 
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NOVÁ IDENTITA A NOVÝ ŽIVOT 

Sme adoptova-

ní za deti Boha 

a stávame sa 

dedičmi Boha. 

Obliekame si 

Krista a stáva-

me sa s Kris-

tom jedno telo. 

Dostávame dar 

podieľať sa aj 

na Božom ko-

naní. 

DISPOZÍCIA 

človek Bohočlovek človek zbožštený v Kristovi 

Ježiš Kristus — súčas-

ne úplne Boh a sú-

časne úplne človek — 

je tým „mostom“, 

spojovacím článkom 

medzi nami a Bohom. 

V Ňom, jedine v 

Ňom, jedine v doko-

nalej jednote s Ním, 

je možné, aby bol 

človek zbožštený. Byť 

zbožštený doslova 

znamená stať sa Kris-

tom, byť s Kristom 

jedna bytosť.  

Nevyhnutnou súčasťou tejto jednoty s Kristom je 

podobnosť s Kristom. Byť s Kristom jedno =  byť s 

Kristom úplne zajedno — vo všetkom. V Jeho živo-

te, konaní, názoroch, postojoch, vzťahoch, túž-

bach, myslení, správaní sa, hovorení, vo všetkom. 

1. ZÁKON PODOBNOSTI 

Jediný spôsob, ako byť ako Boh, je začať 

byť ako Boh — úplne a vo všetkom. 

Jediný spôsob, ako žiť ako Boh, žiť Boží ži-

vot, je začať žiť ako Boh, žiť život Boha — 

úplne a vo všetkom. 

Musíme si to ujasniť: Toto je Nebo, týmto 
byť a takto žiť. Ak sa nám to nepozdáva, ne-
páči, potom to znamená, že po spáse a Nebi 
netúžime. Potom je zbytočné byť kresťanmi. 

2. ZÁKON IDENTITY 

Byť ako Boh sa dá len byť — celým svojim bytím, 7 

dní v týždni, 24 hodín denne. Boží život sa takisto dá 

len žiť ako svoj život, 7 dní v týždni, 24 hodín denne. 

Kresťanstvo sa nedá praktizovať, dodržiavať ani zacho-
vávať, nie je to nejaká sada „rituálov“ a „povinností“, 
ktoré keď splníme, tak sa za odmenu dostaneme do 
Neba. Kresťanstvo — to je Boží nebeský život, žitý už 
teraz, na zemi, jednoducho preto, že presne tým byť 
chceme a presne tak žiť túžime. Kresťanstvo samo je 
tou odmenou, byť kresťanom znamená už byť v Nebi. 
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SMRŤ A ZMŔTVYCHVSTANIE 

DISPOZÍCIA 

3. ZÁKON VÝLUČNOSTI 

Naraz môžeme mať len jednu identitu. Ne-

môžeme súčasne byť i nebyť ako Boh. 

Naraz môžeme žiť len jeden život. Nemôže-

me súčasne žiť i nežiť ako Boh, žiť i nežiť 

život Boha. 

Ak by sme sa o to aj pokúšali — jedno by aj 
tak bolo našou skutočnou identitou, to, čím 
sme — a to druhé len divadlom, niečím, čo 
hráme. Ježiš tomu hovorí pokrytectvo. 

4. ZÁKON SMRTI A ZNOVUZRODENIA 

Ak chceme prijať od Boha novú identitu a postavenie 

syna (dcéry) Boha, musím zomrieť tej identite starého 

človeka, ktorým sme boli doteraz. 

Ak chceme začať žiť nový Boží život, nový životný štýl 

Boha, potom musíme zanechať a zomrieť tomu živo-

tu, ktorý som žil doteraz. 

Táto voľba a následná úplná premena je jadrom kres-
ťanstva a znova a znova ju Písmo aj Cirkev zdôrazňujú: 
„Musíte sa znova narodiť!“ hovorí Ježiš (Jn 3,7). 

Dostávame dar 

slobody a 

uzdravenia od 

hriechu. 

„Veď sme zomreli hriechu! Ako by sme v ňom ešte mohli žiť?  

Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, 

v jeho smrť sme boli pokrstení?  Krstom sme teda s ním boli po-

chovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕt-

vych Otcovou slávou, aj my žili novým životom.  Lebo ak sme s 

ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, tak mu budeme 

podobní aj v zmŕtvychvstaní.  Veď vieme, že náš starý človek bol 

s ním ukrižovaný, aby bolo hriešne telo zničené, aby sme už ne-

otročili hriechu.  Lebo kto zomrel, je ospravedlnený od hriechu.  

Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť.  

Veď vieme, že Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť 

nad ním už nepanuje.  Lebo keď zomrel, zomrel raz navždy hrie-

chu, ale keď žije, žije Bohu.  Tak zmýšľajte o sebe aj vy: že ste 

mŕtvi hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi.“ (Rim 6,2-11) 

VINA A ODPUSTENIE 

Prvým problémom hriechu je rovina spravodlivosti: previ-
nili sme sa voči Bohu a nezasluhujeme si Jeho dary, nao-
pak, zasluhujeme trest. našťastie, Boh nám vinu nášho 

hriechu odpustil. Ježiš Kristus je dôkazom a ovocím tohto 
Božieho odpustenia. 

NEPODOBNOSŤ A UZDRAVENIE 

Druhým problémom hriechu je nepodobnosť a nejednota 
s Bohom. Byť zbožštený = byť ako Boh, žiť to čo Boh, ko-
nať to, čo Boh. HRIECH = že nie sme ako Boh, nežijeme 
ani nekonáme ako Boh a preto ani nie sme jedno s Bo-

hom — a teda nemôžeme byť zbožštení. Tento stav musí-
me s Božou pomocou odstrániť, inak sa nezbožštíme.  

DÔLEŽITÉ! 
Hriech nie je skutok — hoci skutkami sa môže (ale aj nemusí) prejavovať. Podstatou hriechu je POSTOJ a STAV, 
kedy nie sme ako Boh (nezmýšľame tak a pod.), nekonáme to, čo Boh ani z rovnakých pohnútok ako Boh, ani sa 
nesprávame, nehovoríme ako Boh, máme od Neho odlišné názory, túžby, ciele, pohľad na iných ľudí, vzťahy,…  

Niekedy sa môže tento postoj navonok prejaviť zlými skutkami, niekedy sa nemusí navonok prejaviť vôbec, nie-
kedy sa môže dokonca prejaviť skutkami, ktoré sú objektívne dobré a užitočné a prospešné — ale nie sú Božie.  
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List Efezanom 4,22-24: Čo máme odložiť? _______________________________________. 

Čo si máme obliecť? _________________________________ - ktorý sa vyznačuje čím? 

________________________________________________________________________. 

Je podľa Vás dobré, byť svätým?   áno  /  nie — a ak hej, prečo, kvôli čomu túžite byť 

svätí? ___________________________________________________________________. 

List Rimanom 13,14: Čo myslíte, čo znamená „nestarať sa o telo* podľa jeho žiadostí“? Ako 

by sme to mohli uskutočniť? __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

* pod týmto pojmom Písmo (a hebrejské myslenie všeobecne) nemyslí hmotné telo (mäso, kosti), ale starého človeka, žijúceho odlišne od 
Boha — opakom je človek „duchovný“, žijúci podľa Boha.  

Druhý list Korinťanom 5,17: Táto zmena je taká veľká a tak viditeľná, že Písmo o nej píše: 

staré ___________________________ a _______________________________________. 

*** 

KKC 1430: Vonkajšie úkony kresťanstva a náboženstva sú vonkoncom neúčinné bez čoho? 

_________________________________________________________________________ 

KKC 1431: Akými znakmi sa prejavuje vnútorné pokánie? 

1) ______________________________________, 2) _______________________ a 

_____________________ sa k Bohu _______________________________, 3) zanechanie 

__________________ , 4) ______________________________ spojené s _____________ 

______________________. 5) Zahŕňa v sebe ____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

6) Sprevádza ho ___________________________________________________________. 

Aké pomôcky a nástroje by ste sami sebe odporúčali, aby ste v sebe postoj vnútorného 

pokánia dosiahli? __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

Test 
Nájdite dané miesta v Písme Svätom (čiže Biblii) alebo Katechizme a odpovedzte! 
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CIRKEV 

DISPOZÍCIA 

5. ZÁKON CIRKVI 

Univerzálnym nástrojom, kde sa toto všetko deje, je Cirkev. 

Po troch rokoch svojej verejnej činnosti, po smrti a zmŕtvychvsta-
ní a pri svojom odchode zo sveta Ježiš po sebe nezanechal nič, 
než sformovaný základ Cirkvi: jeden pápež (Peter), dvaja kardináli 
(Jakub a Ján), osem biskupov (ostatní apoštoli) a okolo nich 110 
mužov a žien, členov Cirkvi práve sa rodiacej, vrátane Ježišovej 
Matky Márie. 

A keď o desať dní zostúpil Duch Svätý, v Jeho sile sa Kristus odel 
práve týmto Telom Cirkvi a v ňom je prítomný a koná nepreruše-
ne až dodnes a podľa svojich slov už nikdy neprestane.  

Deje sa tak  

v Cirkvi, ktorej 

súčasťou  

sa stávame. 

VIETE ŽE...? 

… existuje oficiálna definícia katolíka, 

čiže človeka, ktorý je plne súčasťou 

Krista v Jeho Tele, ktorým je Cirkev? 

Tu je:  

KKC 837: Do spoločenstva Cirkvi sú na-

plno včlenení tí, čo: 

• majú Kristovho Ducha,  

• a prijímajú celé jej zriadenie  

• a všetky v nej ustanovené prostried-

ky spásy,  

• a sú v jej viditeľnom organizme spoje-

ní s Kristom – ktorý ju spravuje pro-

stredníctvom rímskeho pápeža a bisku-

pov –, a to zväzkami  

• vyznania viery,  

• sviatostí  

• a cirkevného vedenia a spoločenstva.  

Ale nespasí sa, hoci je začlenený do 

Cirkvi, kto nezotrvá v láske, lebo zostá-

va síce v lone Cirkvi ,telom‘, ale 

nie ,srdcom‘.  

Katolíci sme ľudia, ktorí prijímame  

a využívame úplne všetko,  

čo nám Ježiš vo svojej Cirkvi  

zanechal a daroval. 

Ostatní kresťania z rôznych  

dôvodov využívajú len niečo,  

niektorí viac, iní menej,  

ďalší len úplne máličko. 

My však máme ten dar, že poznáme 

všetko, čo nám Ježiš dal na to, aby 

sme sa s pomocou toho mohli  

zbožštiť a žiť s Ním v Nebi. 

Cirkev je ŠKOLA 
Obsahuje a vyučuje kompletné know-
how, ktoré jej odovzdal Kristus o tom, 

ako sa zbožštiť + 2000 rokov skúse-
ností tých, ktorí touto cestou 
úspešne prešli pred nami. 

Cirkev je FITKO 
Cirkev nielen vyučuje, ale aj v praxi po-
skytuje všetky pomôcky a nástroje po-
trebné na to, aby sme mohli prijať Boží 

život, darovaný v krste a vytréno-
vať sa v jeho žití a používaní. 

Cirkev je RODINA 
Boží život je Trojičným životom 

spoločenstva rodiny Boha a ľudí v 
dokonalej jednote lásky. Nikde inde 

okrem Cirkvi takéto spoločenstvo 
nejestvuje, nikde inde ho preto ne-

môžeme žiť ani trénovať. 

Cirkev je KRISTUS 
Cirkev je pokračujúce trvajúce 

vtelenie Ježiša Krista, v nej je Kristus 
dnes telesne prítomný vo svete. Len 
vďaka tomu vlastní tú najdôležitejšiu 
technológiu nášho zbožštenia — svia-

tosti, pretože oni sú len a jedine dielom 
Krista. 

Cirkev je NEBO 
Nebo nie je nič iné, než zavŕšená Cirkev 
vo večnosti. A Cirkev na zemi nie je nič 
iné, než počiatok Neba v časnosti, na 

zemi. V Cirkvi môžeme opravdivo už tu 
a teraz žiť nebeský život a vzrastať v 
ňom. Preto je Cirkev nebeská. Mimo 
Cirkvi nieto spásy — ona ňou totiž je! 
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Matúšovo evanjelium 16,18-19: Čím Ježiš ustabovil apoštola Petra a čo mu zveril? 

_________________________________________________________________________ 

____________________________. Ako dnes tento úrad nazývame? _________________. 

List Efezanom 1,9-10: Aký je zmysel existencie človeka, Vesmíru a vôbec? _____________ 

________________________________________________________________________. 

List Efezanom 1,22-23: Hlavou čoho je Kristus, čo je Jeho Telo? _____________________. 

Kde je Kristus prítomný vo všetkej svojej plnosti? ________________________________. 

List Efezanom 5,31-32: Vzťah Ježiša a Katolíckej Cirkvi je tak hlboký a bytostný, že Písmo  

hovorí o Kristovi a Cirkvi ako o ______________________ a _______________________,  

ktorí sú spolu ________________________________________. 

Zjavenie apoštola Jána 21,9-11: Katolícka Cirkev je Ježišovou (čiže „Baránkovou“) nevestou  

a manželkou a je teda totožná s _______________________________, ktorý symbolicky  

naznačuje nič iné, než _______________________________________________________. 

***  

KKC 760:  

Kvôli čomu bol stvorený svet? ________________________________________________. 

Kde a ako sa to deje? _______________________________________________________. 

Čo je teda cieľom „všetkých vecí“ — človeka, Vesmíru a vôbec? _____________________. 

KKC 846:  

Mimo čoho nie je  možné spasiť sa, čiže byť v Nebi? ______________________________. 

Vieme už, prečo je to tak? __________________________________________________. 

Kto by sa teda nikdy a nijako nemohol spasiť a dostať do Neba? ____________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

KKC 847: Ako to platí pre tých, ktorí toto bez vlastnej viny napriek všetkému ešte nevedia? 

________________________________________________________________________ 

— ale len za podmienky, že najlepšie ako dokážu ________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

Test 
Nájdite dané miesta v Písme Svätom (čiže Biblii) alebo Katechizme a odpovedzte! 



DISPOZÍCIA 

SVIATOSŤ BIRMOVANIA nás 

uschopňuje KONAŤ BOŽIE SKUT-

KY, vystrojuje nás mocou a darmi 

Ducha Svätého, aby sme boli 

schopní pokračovať v Ježišovom 

diele spásy sveta, mať podiel na Kristovi a Jeho 

víťazstve a teda aj na Jeho oslávení v Nebi. 

Sviatosti MANŽELSTVA a KŇAZSTVA sú dve sesterské svia-

tosti, ktoré slúžia na spásu iným. Dávajú prijímateľom oso-

bitné (po)svätenie, aby v jeho moci slúžili Cirkvi a jej 

vzrastu tým spôsobom, ku ktorému ich Kristus povolal. 

Sprostredkovane slúžia aj spáse manželov / kňazov, ale 

len ako vedľajší efekt ich služby Cirkvi a Bohu. 

SVIATOSŤ EUCHARISTIE nás bytostne spája s Kristom i medzi 

sebou navzájom. Umožňuje nám ŽIŤ BOŽÍ TROJIČNÝ ŽIVOT, 

už tu, na zemi a tak sa pripravovať na jeho plnosť v Nebi. 

Sviatosti POKÁNIA (svätá spoveď) a POMAZANIA CHORÝCH 

podporujú a obnovujú tento nový život, 

ktorý sme v KRSTE prijali a v EUCHARIS-

TII ho žijeme a završujeme. Obzvlášť 

bez pravidelnej svätej spovede by v 

nás tento nový Boží život chradol a 

časom úplne zahynul.  

KRESŤANSTVO, „bežiace“ v Cirkvi, je komplexný eko-

systém, ako sa tomu dnes zvykne hovoriť. Jednotlivé 

jeho časti fungujú ako jeden veľký, vzájomne sa pod-

porujúci celok. Sami osebe neprinášajú žiadne alebo 

len veľmi malé výsledky, niekedy a niektoré 

dokonca sami osebe môžu prinášať viac 

škody, než osohu. Preto je veľmi dôle-

žité, aby aj krst bol využívaný a pod-

porovaný celým komplexným systé-

mom a s využitím všetkých ná-

strojov — vrátane spoločenstva, 

liturgie a sviatostí — ktorými 

Kristus svoju Cirkev vybavil. 
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EKOSYSTÉM 

6. ZÁKON DU-

CHA SVÄTÉHO 

Kľúčový krok od 

„podobnosti“ k „jednote“ s Bohom v 

nás môže a musí vykonať len a jedine Boh. 

Preto je na prvom mieste potrebné „mať Du-
cha Kristovho“ — byť plní Ducha Svätého 

(ktorého dostávame vo sviatostiach) a 
učiť sa s Ním dôverne žiť, spolupraco-
vať a v Ňom vzrastať v Božom Živote. 

KRST 
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„A u koho bolo [Božie slovo] zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho a ono prináša úrodu:  

jedno stonásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú.“ (Mt 13,23) 

1 2 3 4 5 6 
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Zopakovanie 
Krátko vlastnými slovami (spamäti) zhrňte, čo sme si v tomto pracovnom zošite spoločne pripomenuli! 

Čo je zmyslom a cieľom kresťanstva? Čo znamená byť spasený, v Nebi? Prečo by sme mali chcieť žiť Nebo? 

Z čoho všetkého čerpáme istotou ohľadom pravdivosti toho, čomu o Bohu veríme? Čo Boh Vtelením  vykonal, keď sa 

stal človekom Ježišom Kristom? 

Akú obetu nám navonok naznaču-

je Ježišova smrť na kríži a prečo 

bola pre našu spásu nevyhnutná? 

Aké základné cviky sú potrebné na to, aby 

v nás krst a sviatosti skutočne fungovali? 

Aké účinky v nás spôsobuje krst? 

S pomocou šiestich zákonov nášho zbožštenia sa skúste vystihnúť, ako vyzerá skutočný kresťanský život v praxi! 
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POMOCNÍCI Z MOCI ÚRADU 

KRSTNÍ RODIČIA 

Ako pomocníci pri osobnostnom a ešte viac kresťanskom 

formovaní vášho dieťaťa ako dieťaťa Boha, podľa Božích 

predstáv a štandardov, nie pre tento, ale pre nebeský svet, 

Cirkev oddávna „prideľuje“ krsteným krstných rodičov. Je 

to skutočný cirkevný úrad so skutočnou a veľkou zodpo-

vednosťou. Pretože aj keby z nejakých dôvodov rodičia 

neboli duchovne zrelí — ba možno ani vôbec neboli kres-

ťanmi — krstní rodičia majú byť vybratí po dôkladnej úva-

he tak, aby bolo ochotní ale aj schopní dieťa osobnostne 

aj duchovne formovať až k zrelosti kresťanského života na 

prahu dospelosti. To od nich vyžaduje okrem vlastnej du-

chovnej zrelosti aj spomenutú schopnosť: žijú dostatočne 

blízko, môžu sa s dieťaťom často stretávať, dokonca s ním 

žiť, sú si s jeho rodinou blízki a pod. 

VIETE ŽE...? 

„Musia byť poruke záruky, že tento 

dar [krstu] sa pravou výchovou vo viere 

a v kresťanskom živote bude rozvíjať 

tak, aby sviatosť dosiahla svoj ,,plný 

zmysel“. Tieto záruky dávajú spravidla 

rodičia alebo príbuzní… Cirkev totiž 

nemôže vyhovieť žiadosti takýchto ro-

dičov, ak nedajú záruky, že pokrstené 

dieťa potom kresťansky vychovajú, ako 

to táto sviatosť vyžaduje. Okrem toho 

Cirkev musí mať dobre podloženú ná-

dej, že krst prinesie ovocie. 

Ak sú dostatočné záruky – ako je na-

príklad voľba krstných otcov a 

krstných matiek, ktorí chcú úprimne 

vziať na seba starosť o deti, alebo po-

moc veriacich z kresťanskej komunity – 

kňaz sa nemá zdráhať udeliť krst bez 

meškania… 

Naproti tomu ak sú záruky nedosta-

točné, treba krst rozumne oddialiť.“ 

(pápežská Kongregácia pre náuku viery, 

20. 10. 1980) 

KATECHIZMUS O KRSTNÝCH RODIČOCH 

„Aby sa krstná milosť mohla rozvíjať, je dôležitá pomoc rodičov. To je 

aj úloha krstného otca alebo krstnej matky, ktorí majú byť presvedče-

nými veriacimi, schopnými a ochotnými pomáhať novopokrstenému, 

dieťaťu alebo dospelému, na jeho ceste kresťanského života. Ich úloha 

je skutočnou ekleziálnou  [= cirkevnou] službou (officium).“ 

(KKC 1255) 

„Pre birmovanie… majú kandidáti hľadať duchovnú pomoc birmovného 

otca alebo birmovnej matky. … mala by to byť tá istá osoba ako pri 

krste.“ 

(KKC 1311) 

CIRKEVNÉ PRÁVO O KRSTNÝCH RODIČOCH 

CIC, Kán. 874 - § 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného 

rodiča, je potrebné:  1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, 

alebo ich zástupca, alebo ak nie sú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol 

schopný a mal úmysel plniť túto úlohu; 2. aby zavŕšil šestnásty rok ži-

vota, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vy-

sluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť vý-

nimku; 3. aby bol katolík, ktorý už prijal birmovanie a najsvätejšiu Eu-

charistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať; 4. aby 

nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým ale-

bo vyhláseným; 5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca. 
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Kontrolný zoznam 
Ku každej položke napíšte hodnotenie od 0 = „vôbec“ po 10 = „lepšie už byť nemôže“: 

 otec mama krstný 
otec 

krstná 
mama 

Mať Kristovho Ducha 

S pomocou pravidelného ROZJÍMANIA a štúdia spoznávam stále hlbšie Kristovho du-
cha — Jeho názory, postoje, túžby, myslenie — a osvojujem si ho. 

    

S pomocou dennej VNÚTORNEJ MODLITBY sa učím dôvernosti a blízkosti vo vzťahu s 
Kristom, s Kristovým Duchom — Duchom Svätým a rastiem aj v umení modlitby. 

    

Poznám vieru Cirkvi a celú a bez výhrad ju prijímam a usilujem sa pracovať na tom, aby 
som ju stále viac a lepši poznal a chápal a uvádzal do praxe. 

    

Byť v Cirkvi 

Prijímam a uznávam Cirkev ako skutočne Božiu, Kristom ustanovenú a pre moje zbož-
štenie sa nevyhnutnú, ako nástroj, cestu i ako cieľ — Oslávenú Cirkev v Nebi. 

    

Rešpektujem autoritu pápeža i svojho biskupa, počúvam, čo hovoria, usilujem sa robiť, 
k čomu nabádajú a zachovávam, čo prikazujú. 

    

Rešpektujem farára svojej farnosti ako svojho duchovného pastiera, počúvam, čo ho-
vorí, usilujem sa robiť, k čomu nabáda a zachovávam, čo svojou autoritou prikazuje. 

    

Som začlenený do spoločenstva Cirkvi v mojej farnosti, ideálne cez malé bázové 
(bunkové) SPOLOČENSTVO, podieľam sa na jej živote, práci, úlohách a zodpovednosti. 

    

Používať všetky prostriedky spásy 

Som platne pokrstený.     

Prijal som sväté birmovanie a s ním dary a silu Ducha k Božím dielam.     

Pravidelne, aspoň každú nedeľu, pristupujem k sv. Eucharistii.     

Pravidelne, napríklad raz do mesiaca, pristupujem k sviatosti pokánia — k spovedi.     

Som riadne katolícky zosobášený (ak nie som ako krstný rodič ešte slobodný)     

Využívam nástroje ASKÉZY na odstraňovanie návykov starého človeka a starého života 
a na navykanie si návykom nového Božieho života a Božieho človeka (čnostiam). 

    

Pravidelne sa zúčastňujem a aktívne sa zapájam do slávenia LITURGIE a oslavy Boha.     

Zotrvať v láske 

K farníkom a ostatným kresťanom pristupujem ako ku svojej skutočnej rodine a sku-
točným súrodencom,  usilujem sa s nimi čo najviac spoznať a zblížiť v bratskej láske. 

    

Sám i spolu s farnosťou APOŠTOLUJEM, najlepšie ako viem, pracujem na tom, aby vše-
tci ľudia, obzvlášť v mojom okolí, spoznali a prijali Krista a prijali Boží Život a spásu. 

    

Sám i spolu s farnosťou sa angažujem aj v spoločenskej oblasti, SLÚŽIM ľuďom, usilu-
jem o spoločné dobro pre všetkých a o to, aby som vždy a všade dobrom premáhal zlo. 

    

Svoju rodinu budujem ako skutočnú domácu cirkev, kde ako rodičia plníme úlohu bis-
kupov svojej rodiny a usilujeme sa, aby v nej vládlo Evanjelium a bola plná Ducha. 
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RODIČIA: NAŠA RODINA: 

KRSTNÍ RODIČIA: VŠETKO OSTATNÉ: 

Váš projekt 
Napíšte, čo myslíte, že je vhodné vo Vašom živote vylepšiť, aby ste žili svoje kresťanstvo naplno   

a aby Vaša rodina bola tým najlepším miesto pre výchovu Vášho už čoskoro Božieho dieťaťa! 
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Čo po krste? 

Obdobie Boha Stvoriteľa 
1. až 3. rok života dieťaťa 

ZODPOVEDNOSŤ 

logické dôsledky 

DISCIPLÍNA 

Diferenciácia 
trochu inú výchovu 
vyžaduje chlapec  
a trochu inú dievča 

ZVESŤ O BOHU:  

Evanjelium o Bohu—
Stvoriteľovi sveta a 

všetkých krásnych vecí 
okolo nás, od ktorého 
je všetko a ktorý nám 

všetko dáva. 

ZVESŤ O KRISTOVI :  

Ešte privčas! 

ZVESŤ O ANJELOCH  

A SVÄTÝCH:  

Tiež ešte privčas! 

M O D L I T B A  D I E Ť A Ť A :  

Večer, alebo po príjemnom 
zážitku; krátko, zrozumiteľ-
ne; vlastnými slovami, vďa-
ka aj prosba; obsah prime-

raný tomu, čo dieťa prežíva; 
postoj ľubovoľný. 

N E D E Ľ A :  

„Boží deň radosti“, kedy sme spolu, 
tešíme sa a robíme nie bežné veci. 

Ú Č A S Ť  N A  S V Ä T E J  O M Š I :  

Ešte je na to privčas! 

F A R N O S Ť  

Zatiaľ je prvou cirkvou dieťaťa jeho rodina. 

Obdobie Boha Priateľa 
4. až 7. rok života dieťaťa 

UČENIE SA 

ZVESŤ O BOHU:  

Evanjelium o 
Bohu—Priateľovi, 
s ktorým sa učím 
mať osobný, dô-
verný, priateľský 

vzťah. 

Z V E S Ť  O  K R I S T O V I :  

„Ježiš – to je človek, ktorý je 
veľmi blízky Bohu a dôverne ho 

pozná. Nazýva sa aj Jeho Sy-
nom. Prišiel k nám od Boha, aby 
nám rozprával o Bohu a ukázal, 

aký je v skutočnosti Boh.“ 

B I B L I A :  

Je čas na ilustro-
vanú Bibliu a sta-
rozákonné príbe-
hy o Bohu, Priate-
ľovi ľudí — a pria-

teľoch Boha! 

V I A N O C E :  

Žiadne miešanie pravdy so 
lžou „o Ježiškovi, ktorý nosí 

darčeky“ a pod.! Sú to Ježišo-
ve narodeniny, tešíme sa z 

nich a od radosti si navzájom 
robíme radosť darčekmi, 

ktoré si dávame. 

M I K U L Á Š :  

Tiež žiadne strašenie čertami a 
pod. Je to spomienka na bisku-

pa Mikuláša, kedy si doma 
zahráme scénku z jeho života 
— a užijeme si pritom kopec 

srandy — a navzájom sa obda-
rujeme maličkosťami.  

M O D L I T B A :  

Rovnako, len mô-
žeme pridať Otče-
náš — lebo nás ho 
naučil Ježiš a preto 
sa ho radi a často 

modlíme! 

S V Ä T Á  O M Š A :  

Zatiaľ stále ešte nie. 
IMICIAČNÁ MÉTA — raz, až budem veľ-

ký, aj budem s rodičmi chodiť na sv. 
omšu! 

PREHLIADKA — niekedy mimo omše 
navštívte, ukážte a prehliadnite si kostol, 

kam chodíte na sv. omše. 

F A R N O S Ť :  

Čas zoznámiť sa — 
cez detské akcie, cez 
malé spoločenstvo, 
ktoré z času na čas 
má stretnutie u Vás 

doma a pod. 

Od 7. roku začína OBDOBIE BOHA SPASITEĽA a postupná príprava k 1. obráteniu a k 1. sv. prijímaniu. 

Viac nájdete  

v Exkluzívnej 

knižnici —  

porov. info  

na str. 21! 
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Ujasnite si: Naozaj to chcete? 
• Chcete teda, aby Vaše dieťa bolo po katolícky pokrstené?  

• Chcete, aby bolo už v prvom rade Božím dieťaťom, ktoré s veľkou láskou budete vycho-

vávať — ale už nie pre seba, ale pre Boha; nie podľa svojich predstáv, ale podľa Božích 

predstáv; aby sa riadilo už nie tým, čo by ste pre neho chceli Vy, ale čo pre neho vybral 

Boh a k čomu ho Boh povolá — aby na oplátku mohlo žiť skutočným Životom, Božím ži-

votom, tu na zemi a potom už navždy vo Večnosti?  

• Ste pripravení byť mu dobrým vzorom toho, ako žiť s Bohom, plní Ducha Svätého, plní 

Božej radosti z Božieho Života vo Vás, začlenení do Rodiny Cirkvi, v spoločenstve bratov 

a sestier, konajúci najlepšie ako viete svoje katolícke poslanie: všetkých ľudí priviesť k 

spáse a ku Kristovi a dobrom premáhať zlo v každom čase a na každom mieste?  

• Ste pripravení a ochotní vovádzať ho do tajomstiev Písma, modlitby, liturgie a sviatostí a 

do tajov a hlbín Božieho Života, ktorý nám bol v krste rovnako darovaný? 

Na samý záver... 

Doplňujúce materiály 

TIPY K VÝCHOVE DIEŤATA (odporúčame!): 
inky.sk/Viera/Farske/KrstDietata_absolventsky_v1.00.pdf  

JEDNODUCHÝ ÚVOD DO KRESŤANSTVA: 
inky.sk/Viera/Farske/ZakladnyKurz-v.10.00.pdf 

OBRAD KRSTU DIEŤAŤA: 
rodina.kbs.sk/clanok-nezaradeny/obrad-sv-krstu  

ĎALŠIE MATERIÁLY k témam viery, kresťanstva,...: 
www.inky.sk;      dku.abuba.sk;       www.dku.bbdieceza.sk;  
 
www.dku-ke.rimkat.sk - časť Katechéza v rodine  

Exkluzívna knižnica 

len pre Vás! 

uloz.to/file/dQ25awFzFw2w/cd-rom-pokurzove-v2020-zip 

http://inky.sk/Viera/Farske/KrstDietata_absolventsky_v1.00.pdf
http://inky.sk/Viera/Farske/ZakladnyKurz-v.10.00.pdf
http://rodina.kbs.sk/clanok-nezaradeny/obrad-sv-krstu
http://www.inky.sk
http://dku.abuba.sk
http://www.dku.bbdieceza.sk
http://www.dku-ke.rimkat.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=125:rodinn%C3%A1-katech%C3%A9za&catid=13&Itemid=137
https://uloz.to/file/dQ25awFzFw2w/cd-rom-pokurzove-v2020-zip
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PÁR POZNÁMOK K OBRADU 

MIESTO KRSTU 
Riadnym a prirodzeným miestom krstu  

je Vaša farská rodina a v nej  
farský kostol, jej srdce. 

Z vážnych dôvodov je prípustné pokrstiť dieťa aj 
mimo tejto Vašej farnosti. Ak by sa tak stalo, bu-
dete na to potrebovať tzv. licenciu, čiže súhlas 

Vášho farára. 

DVE POMAZANIA 
V rámci obradu krstu bude dieťa  

dvakrát pomazané: 

V úvode obradu olejom katechumenov  
NA HRUDI a potom v závere obradu  

svätou krizmou NA ČELE.  
Rátajte s tým, keď budete vyberať oblečenie 

pre dieťa na krst! 

SPÔSOB KRSTU 
Riadnym spôsobom krstu je poliatie vodou alebo 
ponorenie do vody. Oboje symbolizuje to, čo krst 

reálne spôsobuje: očistenie od viny hriechov, 
smrť starého človeka a znovuzrodenie pre novú 

identitu a nový život Božích detí v Božej rodine — 
Cirkvi so všetkými právami a povinnosťami, ktoré 

k tejto adopcii Bohom patria. 

V našej farnosti sa krstí poliatím vodou na hlavu 
— rátajte s tým pri obliekaní dieťaťa na krst! 

NEZABUDNÚŤ... 
… samozrejme, na dieťa… :-) 

Potom sú tu ešte dva symbolické predmety: 

SVIĚČKA — biela, taká, aby ju dieťa mohlo pou-
žiť o 9-10 rokov pri 1. sv. prijímaní. Symbolizuje 
vieru, ktorú sa pri krste zaväzujete dieťaťu odo-

vzdať, pri 1. sv. prijímaní ju bude držať v ruke 
ako znak toho, že vieru v Krista od Vás prijalo. 

BIELE RÚCHO — „krstná košieľka“ — ako symbol 
čistoty, odpustenia a novej identity, ktorú Boh 
dieťaťu v krste daroval. Dôležitá je biela farba. 
Výšivky a podobné veci môžu, ale aj vôbec ne-

musia byť. 
NAHLÁSENIE a ZÁPIS KRSTU 
Pred samotným krstom je potrebné vyplniť 

KRSTNÝ LÍSTOK, ktorý je vyjadrením Vašej vôle, 
aby Vaše dieťa bolo v Katolíckej Cirkvi pokrstené.  

Súčasne obsahuje všetky potrebné údaje, na zá-
klade ktorých bude krst Vášho dieťaťa následne 
zaznačený do krstnej matriky farnosti, v ktorej 

Vaše dieťa bude pokrstené. 

Vyplnením a podpísaním krstného lístku súčasne 

súhlasíte so spracovaním osobných údajov Vás, 

Vášho dieťaťa ako aj krstných rodičov v informač-

nom systéme farnosti — farskej matrike — v zmys-

le zákona a kánonického práva Katolíckej Cirkvi. 

Z tohto dôvodu je potrebné, aby najneskôr pred 

samým obradom krstu podpísali krstný lístok vše-

tci, ktorých sa to týka, rodičia aj krstní rodičia Váš-

ho dieťaťa. 
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