
Dôležité:
1) Krst začína 10.15 svätou omšou vo farskom kostole. Svätá omša je obetovaná za vašu rodinu.
2) Pozvite na krst aj svojich príbuzných a známych. 
3) Počas svätej omši môžete byť v novom priestore pri sakristii, kde je aj televízna obrazovka  

(snímaná sv. omša) a toaleta. (vchod od sakristie)
4) Hneď po svätej omši dôjdite dopredu kostol, kde bude obrad krstu. 
5) Nemusíte sa báť aj dieťa počas krstu bude plakať. Je to spestrenie krstu :-)
6) Za krst sa neplatí! Ak chcete prispieť na prevádzku kostola, môžete 

prispieť do pokladničky v zadu kostola.
7) Po krste si môžete v kostole urobiť spoločné fotografie na pamiatku slávnosti.  
8) Od malička prichádzajte spolu s dieťaťom na svätú omšu v nedeľu.
9) Rodičia modlite sa spolu a a aj spolu s deťmi, aby vaša rodina bola Bohom požehnaná.

 
OBRAD KRSTU

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 
Pán s vami. (Alebo: Milosť nášho Pána Ježiša Krista ... ) 
R. I s duchom tvojím. 
Milí rodičia a krstní rodičia, drahí bratia a sestry, s radosťou vás  
vítam v tomto Božom chráme. Zhromaždili ste sa, aby ste boli  
svedkami krstnej slávnosti, pri ktorej sa duchovne znovuzrodí toto  
dieťa a stane sa dieťaťom Božím a členom Kristovej Cirkvi. Vy, milí  
rodičia, prijali ste dieťa s radosťou ako Boží dar, lebo Boh je  
prameňom všetkého života. A teraz vo svojej nekonečnej láske chce dať  
vášmu dieťaťu nový, božský život, aby mohlo žiť s ním večne. 
Kňaz sa opýta rodičov: 
Kňaz: Aké meno dávate svojmu dieťaťu? 
Rodičia: M. 
Kňaz: Čo si žiadate od Božej Cirkvi pre M. ? 
Rodičia: Krst. : 
Milí rodičia, žiadate krst pre svoje dieťa. Tým beriete na seba povinnosť vychovávať 
ho vo viere, aby potom zachovávalo Božie prikázania a milovalo Pána Boha a svojho 
blížneho, ako nás o tom poučil Kristus. Ste si vedomí tejto povinnosti? 
Rodičia: Áno. 
Kňaz sa obráti ku krstným rodičom a pýta sa ich takto (alebo podobne):
A vy, krstní rodičia, máte pomáhať rodičom plniť túto povinnosť. Ste ochotní im v 
tom pomáhať? 
Krstní rodičia: Áno. 
Kňaz potom pokračuje: 
M. (Milé dieťa), svätá matka Cirkev ťa prijíma s veľkou radosťou. V jej mene ta 
poznačujem znakom kríža. 
A bez slova poznačí dieťa krížom na čele. Potom vyzve rodičov, pripadne aj krstných rodičov, aby aj 
oni poznačili dieťa znakom kríža: 
Aj vy, rodičia (a krstní rodičia), poznačte dieťa na čele znakom Krista, nášho Spasiteľa. 
Rodičia (a krstní rodičia) mlčky poznačia dieťa znakom kríža. 
Požehnanie vody:
Kňaz: Požehnaj, Bože, túto vodu, ktorou pokrstíme tvojho služobníka M. (tvoju 
služobnicu M.). Veď si ho (ju) vo viere Cirkvi povolal k prameňu znovuzrodenia, aby 
mal (a) život večný. Skrze Krista, nášho Pána. 
Všetci: Amen. 



 

ZRIEKNUTIE SA ZLÉHO DUCHA A VYZNANIE VIERY 
Milí rodičia a krstní rodičia, priniesli ste toto dieťa na krst. Dobrý Pán Boh mu dá v 
tejto sviatosti nový život. Dieťa sa znovuzrodí z vody a z Ducha Svätého. Usilujte sa 
vychovávať toto dieťa tak, aby sa v ňom božský život stále zveľaďoval. Chráňte ho 
pred hriechom, lebo hriech ohrozuje boží život v človekovi. 
Ak ste teda v duchu viery ochotní vziať na seba túto úlohu, pripomeňte si, že aj vy 
sami ste boli pokrstení; zrieknite sa hriechu a vyznajte vieru v Ježiša Krista, ako v 
neho verí Cirkev. V tejto viere sa udeľuje deťom krst. 
94. Potom sa kňaz pýta: 
Kňaz: Zriekate sa zlého ducha? 
Rodičia a krstní rodičia: Zriekam.
Kňaz: Aj všetkých jeho skutkov? 
Rodičia a krstní rodičia: Zriekam. 
Kňaz: Aj všetkých jeho pokušení? 
Rodičia a krstní rodičia: Zriekam. 
Kňaz: Veríte v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? 
 Rodičia a krstní rodičia: Verím. 
Kňaz: Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna a nášho Pána, narodeného z Márie 
Panny, umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? 
 Rodičia a krstní rodičia: Verím. 
 Kňaz; Veríte v Ducha Svätého, vo svätú katolícku Cirkev, v spoločenstvo svätých, v 
odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný? 
 Rodičia a krstní rodičia: Verím. 
Kňaz vyzve rodinu, aby pristúpila ku krstiteľnici. Pýta sa rodičov a krstných rodičov: 
My všetci sme teraz s vami vyznali vieru Cirkvi. Chcete teda, aby M. bol (a) 
pokrstený (á) v tejto viere? 
 Rodičia a krstní rodičia: Chceme. 
 Kňaz hneď krstí dieťa a hovorí: 
M., ja ta krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 
ODOVZDANIE BIELEHO RÚCHA 
M., stal (a) si sa novým stvorením a obliekol (obliekla) si sa v Krista. Toto biele rúcho 
nech ti je znakom tejto hodnosti. Tvoji rodičia a príbuzní budú ti pomáhať slovom i 
príkladom, aby si ho priniesol (priniesla) nepoškvrnené do života večného. 
Všetci: Amen. 
ODOVZDANIE ZAŽATEJ SVIECE 
Prijmite svetlo Kristovo.
Otec alebo krstný otec (krstná matka) zažne sviecu svojho dieťaťa od veľkonočnej sviece. 
Milí rodičia a krstná matka (krstný otec, krstní rodičia), vám sa zveruje toto svetlo. 
Dbajte o to, aby vaše dieťa kráčalo vždy vo svetle Kristovom ako dieťa svetla a 
vytrvalo vo viere až do konca. Tak bude môcť ísť so všetkými svätými v ústrety 
Pánovi, keď' príde v nebeskej sláve. 
Rodičia trochu nadvihnú dieťa a hovoria (kňaz môže predriekať): 
Bože, žehnaj naše dieťa, 
aby jeho život bol tebe na slávu, jemu na spásu, 
nám na radosť 
a svetu na osoh. 

POŽEHNANIE 


