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VYSLUHOVANIE  SVIATOSTI  KRSTU  DEŤOM 
 

 Deťom, ktoré ešte nedospeli k užívaniu rozumu sa môže vyslúžiť sviatosť krstu 
len na základe kresťanskej viery ich rodičov resp. zákonného zástupcu. Oni v mene 
svojich detí skladajú krstné sľuby a berú na seba pred Bohom a farským spoločenstvom 
záväzok, že urobia osobným príkladom i slovom všetko preto, aby odovzdali svojmu 
potomkovi vieru. O krst dieťaťa preto žiada jeden z rodičov resp. zákonný zástupca 

dieťaťa osobne na farskom úrade v čase úradných hodín. So žiadosťou sa vyžaduje 
súhlas k spracovaniu osobných údajov za účelom cirkevnej dokumentácie. Je potrebné 
priniesť so sebou k nahliadnutiu rodný list dieťaťa.  

Sviatosť krstu deťom sa v našej farnosti vysluhuje každú druhú nedeľu pri svätej 

omši o 11.00 hod. vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie, pretože sviatosť krstu je 
slávnosťou pre celé farské spoločenstvo, ktoré prijíma do svojho stredu nového člena. Pri 
nahlásení krstu si žiadatelia vyberú termín krstu a predkrstnej náuky, podľa rozpisu 
uvedeného nižšie. Predkrstná náuka je pre rodičov a krstných rodičov (deti, podľa 
možností nechajte doma opatrovníkom). 

Dieťaťu sa má podľa tradície vybrať kresťanské meno a má mať krstného rodiča 
resp. krstných rodičov (otca a matku), ktorí budú pomocníkmi rodičov v odovzdávaní 
viery a kresťanských hodnôt. Musia spĺňať podmienky stanovené Kódexom kánonického 
práva, ako sú uvedené nižšie. Ak sa nenájde nik, kto by spĺňal tieto podmienky, krstenec 
nemusí mať krstného rodiča...    

Pred krstom odporúčame rodičom aj krstným rodičom prijať sviatosť zmierenia. 
Ak žiadajú o krst dieťaťa rodičia, ktorí nie sú cirkevne sobášení a preto nemôžu prijať 
sviatosť zmierenia, je to pre nich príležitosť hľadať spôsob, ako sa dostať k sviatostnému 
životu. K sobášu ich nemožno nútiť pod podmienkou vyslúženia krstu – k tomuto treba 
slobodné rozhodnutie. Ak sa nemôžu cirkevne sobášiť, (pretože napr. po rozvode žijú 
v druhom manželstve), treba zistiť, ako vytvoria prostredie rastu vo viere pre svoje dieťa. 
Kódex kanonického práva totiž hovorí, že krst možno udeliť dieťaťu vtedy, ak je 

zaručený rast dieťaťa v krstnej viere. Ak tento rast nie je zaručený, krst sa má oddialiť 
na neskorší čas.  
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KRSTNÉ TERMÍNY 
II. polrok 2019 

 
NÁUKA KRST 

30.8. 1.9. 
13.9. 15.9. 
27.9. 29.9. 

11.10. 13.10. 
25.10. 27.10. 
8.11. 10.11. 

22.11. 24.11. 
6.12. 8.12. 

20.12. 22.12. 
3.1.2020 5.1.2020 

 
Náuka býva v uvedených termínoch o 17.00 hod. v náukovej miestnosti pri 

farskom kostole.  

Sviatosť krstu deťom sa vysluhuje v uvedených termínoch pri svätej omši o 11.00 

hod. vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie. 

  
 

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI KRSTU DOSPELÝM 
 

Ak máte záujem o krst, prihláste sa v čase úradných hodín na farskom úrade. 
Prípravné stretnutia začínajú každý rok v septembri. Príprava (katechumenát) trvá 
približne 1,5 roka. Krst sa udeľuje na Veľkonočnú vigíliu (Bielu sobotu). Zároveň Vám 
bude vyslúžená sviatosť birmovania a sviatosť Eucharistie (1. sväté prijímanie). 

 
 

PODMIENKY PRE KRSTNÉHO RODIČA 
 

• dovŕšený 16-ty rok života 
• pobirmovaný praktizujúci kresťan katolík – má byť pre dieťa vzorom vo viere 
• slobodný (nežijúci s partnerom) alebo cirkevne sobášený 
• nemá byť otcom alebo matkou krsteného dieťaťa 

  


