PORIADOK

KRSTU

SVÄTÉHO

DETÍ

(Poznámka: Pri krste majú byť prítomní obaja rodičia a krstní rodičia. Pred krstom treba viesť s rodičmi
i krstnými rodičmi pastoračný rozhovor o krste a kresťanskej výchove.)
1.
2.
3.

Krátka modlitba.
Krstný príhovor.
Modlitba pred krstom.
1.
Milostivý a láskavý Otče náš nebeský, prosíme Ťa v mene tohto malého dieťaťa o milosť a
dar Ducha Svätého. Prijmi toto dieťa za svoje a udeľ mu milosti a požehnania, aby kúpeľom
znovuzrodenia v Krste svätom dosiahlo odpustenie hriechov a raz aj večný život a spasenie. Učiň
to pre Ježiša Krista svojho Syna a nášho Pána. Amen.
2.
Otče náš milý nebeský, vzývame Ťa pokorne nad týmto dieťaťom a prosíme Ťa: popraj mu
milosti a moci Ducha Svätého, aby bolo spasiteľnou vodou života a kúpeľom znovuzrodenia
obmyté od dedičného hriechu, za Tvoje milé dieťa prijaté a raz z Tvojej milosti pre zásluhy Pána
Ježiša Krista aj večne spasené. Amen.
4.

Krstné otázky:
Pán Ježiš hovorí: „Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša
veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť“ (J 15,5). (Prípadne L 18,15-17.)
Prv než by sme toto dieťa krstom zaštepili do vínneho kmeňa nášho Pána Ježiša Krista,
odpovedajte mi, milí krstní rodičia a rodičia, na tieto otázky. Pýtam sa vás teda:
a) Žiadate si, aby toto dieťa bolo pokrstené v meno trojjediného Boha: Otca, Syna i Ducha
Svätého; žiadate si? Odpoveď: Žiadame.
b) Odriekate sa v mene tohto dieťaťa nevery, hriechu a všetkých diabolských skutkov;
odriekate sa? Odpoveď: Odriekame.
c) Keď ste sa odriekli nevery, hriechu a diabolských skutkov, vyznajte spolu so mnou a s
ostatnými prítomnými Vieru všeobecnú kresťanskú:
Verím v Boha Otca všemohúceho, / Stvoriteľa neba i zeme. /
Verím v Ježiša Krista, / Syna Jeho jediného, / Pána nášho, / ktorý sa počal z Ducha Svätého,
/ narodil sa z Márie panny, / trpel pod Pontským Pilátom, / ukrižovaný umrel a pochovaný bol; /
zostúpil do pekiel, / v tretí deň vstal z mŕtvych, / vstúpil na nebesá, / sedí na pravici Boha Otca
všemohúceho; / odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého, / svätú cirkev všeobecnú, / spoločenstvo svätých, / hriechov
odpustenie, / tela z mŕtvych vzkriesenie / a život večný. Amen.
d) Sľubujete, že budete vy, rodičia i krstní rodičia, vychovávať dieťa v tejto kresťanskej viere;
sľubujete? Odpoveď: Sľubujeme.
Pri krstiteľnici:
5.

Modlitba Pánova:
Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja
ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my
odpúšťame vinníkom svojim! I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je
kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen.

6.

Slová ustanovenia Krstu svätého:
Pán náš Ježiš Kristus povedal svojim učeníkom: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte
teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca, i Syna, i Ducha Svätého + a učiac ich
zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale kto neuverí,
bude odsúdený.“
7.

Otázka: Aké je meno dieťaťa?
Odpoveď: N

8.

Pokrstenie:
Z rozkazu Pána Ježiša Krista krstím Ťa, N, v meno trojjediného Boha: Otca, + Syna + a Ducha
Svätého +.
(Pokrstenie sa koná trojnásobným poliatím hlavy dieťaťa vodou. Kňaz naberá vodu rukou z krstiteľnice
a pri každom poliatí urobí kríž na čelo dieťaťa. Podmienkou je, aby voda tiekla. Kňaz po benedikcii utrie hlávku
dieťaťa osuškou.)
9.

Benedikcia, požehnanie (položením ruky na hlavu dieťaťa):
1. Boh Otec, ktorý ťa stvoril, Boh Syn, ktorý ťa vykúpil, Boh Duch Svätý, ktorý ťa posvätil,
zdržuj a posilňuj Ťa milosťou, aby si v pravej a živej kresťanskej viere dosiahlo večný život a
spasenie! + Amen.
2. Všemohúci Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý ťa znovuzrodil z vody a Ducha
Svätého a hriechy ti odpustil, nech ťa utvrdí vo viere a sprevádza milosťou na ceste posvätenia k
večnej spáse. + Amen.
10.

Modlitba po krste:
1.
Dobrotivý Bože, nebeský Otče, ktorý si zo svojej čírej milosti dal tomuto dieťatku v Krste
svätom účasť na kúpeli znovuzrodenia, ďakujeme Ti za to úprimne a srdečne. A prosíme Ťa
pokorne, dávaj mu aj naďalej svojho Ducha Svätého, aby verilo v Ježiša Krista, nasledovalo Ho
ustavične cestou spravodlivosti, udatne bojovalo proti každému hriechu a raz s nami a so všetkými,
ktorí sú v Krista pokrstení, mohlo dosiahnuť spásu a večný život. Amen.
2.
Ďakujeme Ti, večný Otče nebeský, že nezabúdaš na svoje sľuby, ale ich ustavične a verne
plníš. I teraz si učinil novú zmluvu s týmto dieťatkom a uistil ho, že mu budeš Otcom. Prosíme Ťa,
daj mu svojho Svätého Ducha, aby pod Jeho vedením rástlo v milosti a múdrosti, posilňovalo sa na
duchu, slúžilo Ti v neustálej svätosti a príkladným životom Ťa chválilo tu a zvelebovalo aj tam až
naveky. Amen.
Pri krste v rámci služieb Božích:
Milí bratia a sestry, krstom bolo dieťa vštepené do vínneho kmeňa Pána Ježiša Krista a tak
prijaté do Kristovej cirkvi. Teraz je úlohou vás, jeho rodičov, krstných rodičov, ale aj členov zboru,
aby sme mu boli vzormi, aby sme sa zaň modlili a viedli ho v živote po ceste viery. Pomodlime sa:
Milostivý Bože a Otče, dietky sú našou budúcnosťou, našou starosťou, našou radosťou. Preto
Ťa prosíme za toto dieťatko. Daj, aby vzrastalo v istote, slobode a spoločenstve s nami. Daj mu
vnútornú silu Ducha, čo ho bude niesť aj v ťažkých chvíľach života a pripomínať mu, že má Otca v
nebesiach. Nech radosť z toho, čo si nám dal v našom krste napĺňa celý náš život, aby sme všetci
vzrastali a mocneli vo svojej viere. Raz nám daj účasť na nebeskej radosti s Tebou. Amen.

11.
Poďakovanie rodičov za krst dieťaťa (ak za krstom nenasleduje poriadok poďakovania matky a
rodičov):
Nebeský Otče, ďakujeme Ti, že si našu lásku požehnal a daroval nám toto dieťatko. Obdaril
si nás radosťou, ale i zodpovednosťou za mladý život, ktorý si nám zveril do opatery. Ďakujeme Ti
aj za milosť, ktorú si mu preukázal vo sviatosti krstu, keď si ho prijal za svoje dieťa. Prosíme Ťa,
pomôž nám plniť krstnú zmluvu, ktorú sme dnes v jeho mene s Tebou uzavreli, keď sme sľúbili
vychovávať ho podľa Tvojej vôle. Nedaj, prosíme, zahynúť semienku viery zasiatemu pri krste
Duchom Svätým do jeho srdca, ale požehnávaj ho, aby pod Tvojou ochranou rástlo a raz prinieslo
bohatú úrodu viery v činnej láske. Amen.
12.

Sláva. Apoštolské požehnanie.

