SVIATOSŤ KRSTU
(farská katechéza)

Meno a priezvisko študenta:

MAREK WOLANSZKÝ

Cieľová skupina:

rodičia, krstní rodičia

Druh farskej katechézy:

katechéza rodičov pred krstom dieťaťa (2. stretnutie)

Miesto konania:

farský úrad

Ciele katechézy:
 Kongnitívny cieľ:

Ukázať rodičom, ktorí žiadajú krst pre svoje dieťa, že
sviatosť krstu je darom Božej lásky, a preto bez ich
viery v Boha a v jeho lásku nemožno dieťaťu udeliť túto
sviatosť.



Afektívny cieľ:

Prejaviť väčší záujem o poznanie a praktizovanie viery
v každodennom kresťanskom živote.

 Psychomotorický cieľ:

Identifikovať sa s učením cirkvi, že podmienkou
udelenia krstu dieťaťu je odpoveď viery rodičov
v konkrétnom živote s Bohom a podľa Boha.

Model:

kerygmatický

Metódy:

slávnostné čítanie Svätého písma, exegéza- výklad,
otázky, diskusia

Pomôcky:

kríž, sviečka, Sväté písmo, notebook, videoprojektor,
plátno, príručka (Poučenie o sviatosti krstu), (farský
časopis), tlačivo žiadosť o krst dieťaťa, občerstvenie,...

ÚVOD
Modlitba- farská katechéza rodičov a krstných rodičov začne spoločnou modlitbou,
ktorá bude mať formu čítania zo Svätého písma. Najprv kňaz (katechéta) privíta prítomných
rodičov a krstných rodičov a popraje im, aby sa dobre cítili počas tohto stretnutia. Ponúkne im
možnosť malého občerstvenia (káva, čaj...) Nadviaže na tému predchádzajúceho stretnutia
zameraného na prijatie a výchovu dieťaťa. Oboznámi prítomných so základnou témou
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dnešného stretnutia, ktorá je zameraná na objasnenie podmienok cirkvi ku krstu a vysvetlenie
krstného obradu.

ČÍTANIE ZO SVÄTÉHO PÍSMA
Použitie metódy slávnostného čítania Svätého písma: Kňaz po úvodnej modlitbe
a privítaní zažne sviecu položí ju na stôl, ktorý je pred prítomnými, na ktorom je položené aj
Sväté Písmo a kríž. Vyzve prítomných, že teraz bude k nám hovoriť sám Boh
prostredníctvom slova Písma. Vyzve všetkých aby sa postavili. Prednesie slová evanjelia
podľa Matúša zo Svätého písma (tak ako v bohoslužbe slova), ktoré hovoria o misijnom
rozkaze (Mt 28,16-20).

1. EXEGÉZA
Evanjelista Matúš zakončuje svoje evanjelium práve misijným rozkazom, ktorým po
svojom zmŕtvychvstaní posiela jedenástich učeníkov, aby šli do celého sveta a krstili v mene
Najsvätejšej Trojice, a tak robili ľuďmi účastnými na Božom dare, ktorý sám Ježiš zaslúžil
svojou smrťou na kríži- totiž na večnom Božom živote. Evanjelista a apoštol Ján potvrdzuje
tieto Ježišove slová takto: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodenného Syna,
aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“(Jn 3,16). Kristus, milovaný Syn
Otca, vo svojej Veľkej noci otvoril všetkým ľuďom pramene krstu. Krv a voda, ktoré vyšli
z prebodnutého boku ukrižovaného Ježiša, sú predobrazmi krstu a Eucharistie, sviatostí
nového života. Odvtedy sa ľudia môžu sa rodiť „z vody a z Ducha“(Jn 3,5), čo je nevyhnutne
potrebné, aby mohli vojsť do Božieho kráľovstva. Učeníci tieto slová začali uskutočňovať
a udeľovali a udeľujú krst každému, kto verí v Ježiša.
Pri Ježišovom krste v Jordáne z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe
mám zaľúbenie“ (Mk 1,11). Tie isté slová zaznievajú nad každým človekom, ktorý prijíma
sviatosť krstu.
2. ÚVAHA NAD BOŽÍM SLOVOM
Matka cirkev ponúka každému človeku sviatosti uvádzania do kresťanského života,
ktoré sprostredkujú Božiu milosť a sú predpokladom večnej spásy. Svätý krst je základom
kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu. Je bránou, ktorá otvára prístup
k žriedlám duchovného života človeka- k sviatostiam. Krstom sa človeku odpúšťa dedičný
hriech aj všetky spáchané osobné hriechy (ak ide o krst dospelého) a je začlenený do Cirkvi
Kristovho tajomného tela a dostáva účasť na jej poslaní. Krst môžeme nazvať, že je darom
lebo dáva mnoho tým, ktorí nič predtým nepriniesli; milosťou, lebo sa udeľuje vinníkom
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(odpúšťa sa dedičný a prípadne aj osobný hriech); kúpeľom, lebo obmýva nás od našich
neprávostí; pečaťou, lebo do našej duše vtláča nezmazateľný znak, ktorá je znakom Božej
nadvlády.
Už od najstarších čias sa krst udeľuje deťom, lebo je Božou milosťou a darom, ktorý
nepredpokladá ľudské zásluhy, preto sú deti krstené vo viere cirkvi a hlavne svojich rodičov.
Milí rodičia, veľmi sa nalieha na vás, aby ste vieru, ktorá sa krstom zaštepuje do vášho
dieťaťa neskôr rozvíjali. Týmto vás Boh poveruje starať sa o dieťa, ktoré vo sviatosti krstu sa
stáva Božím dieťaťom, lebo je oslobodené od dedičného hriechu a prenesené do kráľovstva
slobody Božích detí a môže volať Pána Boha svojím Otcom. Sviatosť krstu robí niečo
podobné, ako keď si rodina adoptuje chlapčeka či dievčatko. Rodičia sa musia podrobiť
právnemu procesu, aby sa zmenilo priezvisko dieťaťa na priezvisko rodičov. Potom má toto
dieťa právo na všetko, čo má rodina. Adoptované dieťa je v odlišnom postavení ako cudzie
dieťa, ktoré je len zverené do opatery, ktoré môže byť kedykoľvek z nej odňaté. Byť
adoptovaný skrze krst znamená užívať pomenovanie kresťan a mať právo na všetko, čo rodina
Cirkvi vlastní.
3. APLIKÁCIA BOŽIEHO SLOVA DO ŽIVOTA
Milí rodičia, povedzme si niekoľko praktických rád týkajúcich sa základných
povinností a podmienok, ktoré požaduje cirkev k udeleniu krstu a priebeh slávenia krstnej
slávnosti:
1.

Podmienky cirkvi na rodičov- (CIC 868§1)

-

prejavená vôľa rodičov (podpísaná od rodičov žiadosť o krst)

-

musí byť opodstatnená nádej, že dieťa bude vychovávané v katolíckom duchu

-

ak nie je nádej, oddiali sa vyslúženie sviatosti

-

rodičia majú povinnosť, aby ich dieťa bolo pokrstené v prvých týždňoch života

2. Účinky krstu- očistenie od hriechov
- znovuzrodenie v Duchu Svätom
- udelenie posväcujúcej milosti, ktorá ho uschopňuje, aby pomocou viery, nádeje a lásky bol
raz schopný veriť v Boha, dúfať v neho a milovať Ho. Pomocou darov Ducha Svätého mu
umožňuje žiť a konať pod vplyvom Ducha Svätého a pomocou morálnych čností mu pomôže
rásť v dobrom.
3. Krstní rodičia- Cirkev už od svojich počiatkov vyžadovala, aby dospelých privádzali ku
krstu krstní rodičia (tí kresťania, ktorí ich priviedli k viere alebo obráteniu). Tento zvyk sa
postupne preniesol aj na krst detí. Aj dnes majú nezastupiteľnú úlohu pri krste.
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úlohy:
-

predstaviteľ cirkvi, do ktorej dieťa je začlenené, preto má spolu s rodičmi dbať o
duchovné dobro krsteného

-

pomocníka- dbá o katolícku výchovu dieťaťa hlavne svojím príkladným životom, aby
dospelo k samostatnému vyznávaniu viery

podmienky:
- vek minimálne16 rokov
- katolík, ktorí má iniciačné sviatosti (krst, eucharistia a birmovanie)
- musí mať dostatočnú vieru (život primeraný viere)
- nesmú to byť takí, ktorí žijú v habituálnom hriechu (konkubinát- spolužitie bez sviatostného
manželstva)
- nesmie byť postihnutý kánonickým trestom (napr. exkomunikácia za vopred vynesené
tresty; napríklad potrat)
-

nie je otec alebo matka dieťaťa

4. Krstný obrad- sa skladá z piatich častí:
- Privítanie dieťaťa- kňaz vás privíta a ostatných prítomných a opýta sa vás, čo si žiadate
od Cirkvi pre svoje dieťa a aké meno mu dávajú. Milí rodičia venujte dostatočnú
pozornosť výberu mena pre vaše dieťa, aby ste mu tak predložili vzor, ktorý bude môcť
raz nasledovať. Z toho vyplýva, že nemá byť cudzie kresťanskému zmýšľaniu. Do
úvodného obradu patrí aj znak kríža na čelo dieťaťa od kňaza a od rodičov a krstných
rodičov. Od kňaza znamená vôľu cirkvi prijať dieťa do spoločenstva veriacich a zo strany
rodičov vôľu zasvätiť dieťa Kristovi.
- Bohoslužba slova- objasňuje zjavenú pravdu a vzbudzuje k odpovedi skrze vieru. Do
tejto časti patrí aj exorcizmus, čo je modlitba, v ktorej sa kňaz obracia na Boha s prosbou
o oslobodenie dieťaťa od dedičného hriechu a ochranu pred pokúšaním zlého ducha.
Súčasne je dieťa pomazané olejom katechumenov, ktorý symbolizuje silu a odvahu.
- Slávnosť krstu- sa skladá z troch častí: posvätenie krstnej vody (môže sa použiť aj
požehnaná na Veľkú noc). V krste má voda dvojaký zmysel, a to očistný a umožňuje nový
život v slobode Božích detí. Druhej časti bezprostredne pred krstom vyznáte spolu
s ostatnými prítomnými vieru, ktorá je nevyhnutná k udeleniu sviatosti krstu. Tretia časť
je samotný krst, ktorý sa udeľuje v mene Najsvätejšej Trojice trojitým poliatím vody na
hlavu krstenca. Ešte predtým sa vás kňaz opýta, či skutočne máte úmysel dať pokrstiť
svoje dieťa, na čo odpoviete: „chceme“. Pri krste drží dieťa otec.
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- Vysvetľujúce obrady- táto časť obradu má tri zložky: pomazanie krizmou, čo je voňavý
olej posvätený biskupom na zelený štvrtok. Znamená dar Ducha Svätého daný
novopokrstenému, pretože je krstom včlenený do Krista a dostáva účasť na Kristovom
kňazskom, prorockom a kráľovskom poslaní. Ďalej nasleduje odovzdanie bieleho rúcha,
ktoré symbolizuje, že novopokrstený sa obliekol v Krista. Následne sa novokrstencovi
odovzdáva zažatá svieca od veľkonočnej sviece (paškálu). Znamená, že novopokrsteného
Kristus osvietil svojou milosťou.
- Záverečné obrady- Keďže novopokrstený sa stal Božím dieťaťom, tak v jeho mene sa
môžeme modliť modlitbu Božích detí: „Otče náš.“ Po ňom nasleduje obetovanie vášho
dieťaťa, v ktorom ho Bohu obetujete, lebo od neho ste ho dostali, on ho zrodil pre večný
život v tejto sviatosti a jemu vždy bude patriť a vám ho dáva do pozemskej starostlivosti.
Na konci obradu vám kňaz udelí špeciálne požehnanie matke, otcovi, a potom ostatným,
aby ste mohli vernejšie a s Božou posilou plniť povinnosti sľúbené pri krste vášho
dieťaťa.
ZÁVER
(Kňaz poďakuje za pozorné počúvanie. Vyzve prítomných na diskusiu.) Rozdá im
príručku Poučenie o sviatosti krstu, kde je podrobne vysvetlený krstný obrad a tlačivo žiadosť
o krst dieťaťa a vysvetlí vyplnenie.
Dá priestor pre otázky rodičov, pre prípadné objasnenie prebratej témy. A odpovedá
na otázky.
Celkom na záver sa spolu s rodičmi pomodlí modlitbu (rodičia ju vidia na plátne
premietanú z videoprojektora) a udelí im požehnanie na cestu.
Text modlitby:
Pane, uschopni nás,
aby sme vo svojich deťoch videli Teba,
daj nám svoje srdce, aby sme ich milovali
a svoju láskavosť, aby sme im pomáhali rásť.
daj nám svoju múdrosť, aby sme ich správne viedli
a svoju silu pre okamihoch, keď ich raz budeme musieť nechať,
aby kráčali sami.
Nebeský Otče, pomáhaj nám,
aby sme prijímali všetkých maličkých, nech by čokoľvek vyviedli.
Obdaruj nás svojim láskyplným porozumením, aby sme mali účasť na tom, čo ich trápi
a znepokojuje.
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Posilňuj nás v slabostiach. Amen.
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