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Milí mladí priatelia,

v knižke POHĽADY NA ŽIVOT KRISTA sme si všímali Ježišov 
život z dvojakého hľadiska jeho poslania. V prvom zväzku vystu-
puje pred nami Ježiš Učiteľ so svojou náukou o Božom kráľov-
stve a so zázrakmi, ktorými túto náuku potvrdzoval. V druhom 
zväzku sme spoznávali Ježiša Vykupiteľa a jeho nesmiernu lás-
ku, ktorú nám preukázal svojou dobrovoľnou smrťou na  kríži, 
aby nás vykúpil. V treťom diele sme hľadeli na zmŕtvychvstalé-
ho a  osláveného Krista, ktorý je zárukou aj nášho vzkriesenia 
a oslávenia v nebi.

Cesta k tomuto slávnemu vzkrieseniu je len jedna: nasledovať 
Krista vo všetkom. Zmýšľať ako Kristus, konať ako Kristus a ho-
voriť ako Kristus. Sám nám to povedal pri Poslednej večeri ako 
jediný novozákonný príkaz: „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa 
milovali navzájom, ako som ja miloval vás“ (Jn 15, 12). Láska má 
byť „rozlišovacím znakom“ kresťana. Prostredníctvom nej mož-
no rozpoznať kresťana od iných ľudí: „Podľa toho spoznajú všet-
ci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať“ (Jn 13, 35).

Pohľady na Kristov život nás majú viesť k pohľadom na náš 
život, na život vykúpeného Božieho dieťaťa. Kristus nám umož-
nil, aby sme sa Božími deťmi nielen volali, ale nimi aj boli (porov. 
1 Jn 3, 1). Svojím životom a smrťou nám umožnil získať milosť 
posväcujúcu a uskutočňovať príkaz z reči na vrchu: „Buďte do-
konalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec!“ (porov. Mt 5, 48).

Je to naozaj možné? 

Je!

I keď po dedičnom hriechu to nie je také ľahké. Kristus totiž 
nezrušil následky dedičného hriechu, ale umožnil nám ich pre-
konávať. Ak prví ľudia pred pádom mohli dosiahnuť dokonalosť 
bez námah, utrpenia a smrti, my ju môžeme a musíme dosaho-
vať cez námahu, utrpenie a smrť a cez ťažké boje s pokušeniami 
tela, sveta a diabla. Je však s nami Kristus, náš vzor!

Ježiš vedel, že ľudský rozum sa zatemnil. Človek len s  ná-
mahou spoznáva, čo je dobré a zlé, správne a nesprávne. Preto 
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nám slovami i životom zjavil, v čo máme veriť a ako máme žiť, 
a  ustanovil aj Cirkev, matku a  učiteľku rozvíjajúcej sa ľudskej 
spoločnosti.

Ježiš vedel, že ľudská vôľa sa dedičným hriechom oslabila. 
Priťahuje ju nielen dobro, ale aj zlo, a  to niekedy tak silno, že 
bez Božej pomoci by ani neprekonala náklonnosť k hriechu.

Ježiš vedel, že naše telo je po dedičnom hriechu podrobené 
zákonu smrti a rozkladu a že naša zmyselnosť a telesná žiados-
tivosť je veľmi silná a často nás ťahá k hriechu. Ježiš to všetko 
vedel, a preto sa nám rozhodol pomôcť, aby sme všetky tieto dô-
sledky v sebe prekonávali, a tak mali možnosť rásť v láske k nemu 
a svojím utrpením dokončievať jeho vykupiteľské dielo v nás.

Preto ustanovil sviatosti.

Je ich sedem. Práve toľko, koľko bolo treba na renováciu člo-
veka.

Krstom sa rodíme ako Božie deti. Získavame milosť posväcu-
júcu a nadprirodzený organizmus, potrebný pre nadprirodzený 
život. Stávame sa údmi Kristovho tajomného tela, Cirkvi.

Birmovaním sa stávame dospelými údmi Cirkvi, posilnený-
mi pre šírenie viery životom i slovami. Birmovanie je vysviacka 
pre apoštolát.

Oltárna sviatosť je pokrm, ktorým sa v  nás udržuje a  roz-
množuje božský život a posilňuje naša vôľa pri prekonávaní po-
kušení a životných útrap. Je to sviatosť jednoty s Kristom i nás 
navzájom v Kristovi.

Sviatosť pokánia nám umožňuje znova získať stratenú milosť 
po krste, ak sme zhrešili, a posilňuje nás pri uskutočňovaní stá-
leho pokánia, keď sa usilujeme zameriavať svoje vnútro na Boha.

Pomazanie chorých je sviatosť, ktorá pomáha prekonávať 
telesné utrpenie a choroby. Pripravuje nás na pokojné prijatie 
smrti ako stretnutia s Kristom.

Sviatosť kňazstva je sviatosť, ktorou sa rozmnožujú rady 
tých, ktorí nám vysluhujú všetky sviatosti tým, že participujú 
na Kristovom večnom kňazstve.
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Sviatosť manželstva dáva silu k manželskej vernosti, k sve-
domitému plneniu povinností pri plodení a výchove detí, čo je 
potrebné, aby ľudstvo po dedičnom hriechu nevyhynulo. Táto 
sviatosť je viditeľným znakom lásky Krista Ženícha a  Cirkvi, 
Kristovej nevesty.

Všetkých sedem sviatostí je potrebných, i  keď nie rovnako. 
Kristus ich všetky spolu so zjavenou náukou zveril Cirkvi. A tak 
Cirkev môžeme chápať ako univerzálnu sviatosť, z ktorej čerpá-
me ostatných sedem.

Ježiš povedal: „Bezo mňa nemôžete urobiť nič“ (porov. Jn 15, 5). 
Ale s Pavlom môžeme povedať: „Všetko môžem v tom, ktorý ma 
posilňuje“ (Flp 4, 13).

Nikto nemôže povedať, že život podľa Kristovej náuky je ne-
možný. Ak budeme užívať všetky prostriedky, ktoré nám Ježiš 
dal k spáse, všetci môžeme byť spasení.

Milí mladí priatelia, a to je dôvod, pre ktorý som sa rozhodol 
znova Vám písať. Touto knihou Vás chcem ako smädné ovečky 
priviesť k siedmim prameňom, prýštiacim z Krista. Ak z nich bu-
dete piť, nielenže nezomriete naveky, ale dokážete sa stať podob-
nými Kristovi a urobiť tak príťažlivou jeho náuku aj pre neveria-
cich. Mnohí z nich len preto neveria v Krista, lebo ho nepoznajú, 
lebo sa s ním ešte nestretli. A to je zmysel všetkého nášho sna-
ženia: ZJEDNOTIŤ SA S KRISTOM CEZ SVIATOSTI, aby sme 
dali aj ostatným bratom a sestrám možnosť stretnúť sa s Kristom 
v nás. Tak to robili aj prví kresťania, ako ste to čítali v Skutkoch 
a listoch apoštolov...

Kiežby táto knižka pomohla čo najväčšiemu počtu odvážliv-
cov ísť tak ďaleko, žeby mohli zvolať s prvým veľkým kresťanom 
Pavlom: „Pre mňa žiť je Kristus“ (Flp 1, 21).

Váš priateľ
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I. ČO SÚ SVIATOSTI?

1. Sú sviatosti potrebné?

Prv než odpovieme na otázku, čo sú sviatosti, pokúsme sa ob-
jasniť ich potrebu pre spásu človeka.

Ako sme už povedali v  úvode, dedičný hriech prvých ľudí 
zanechal v človeku hlboké stopy. Najťažším dôsledkom vzbury 
prvých ľudí proti Božej láske bola strata možnosti dosiahnuť ne-
konečnú blaženosť v  nebi. Táto blaženosť spočíva v  blaženom 
videní Boha „z tváre do tváre“ (1 Kor 13, 12) vďaka zvláštnej nad-
prirodzenej schopnosti, ktorú teológovia nazývajú lumen gloriae, 
svetlo slávy. Tak ako veci hmotného sveta vidíme pomocou pri-
rodzeného svetla, nazeranie na Boha a v ňom na všetko ostatné 
stvorenstvo je umožnené týmto nadprirodzeným svetlom. To 
preto, lebo v tomto svetle sa Boh zjaví našej spasenej duši v celej 
svojej sláve a kráse. Aj keby bol človek v stave pôvodnej dokona-
losti, len prirodzeným ľudským rozumom by nemohol dokonale 
poznať nekonečnú bytosť. Svetlo slávy dostanú po smrti tí, ktorí 
zomrú v stave milosti posväcujúcej, lebo ona nás robí účastnými 
na prirodzenosti Boha, a teda aj na jeho živote. Strata milosti po-
sväcujúcej značí stratu nekonečnej blaženosti, čiže večný trest 
odlúčenia od Boha v pekle. Preto sme povedali, že najhroznejším 
následkom dedičného hriechu bola strata milosti posväcujúcej.

Okrem toho sa následky prvého hriechu prejavili aj v samot-
nej ľudskej prirodzenosti. Sväté písmo to naznačuje v tretej ka-
pitole Knihy Genezis zvláštnym správaním prvých ľudí po  páde 
a trestom, ktorý nad nimi vyriekol Boh. Podrobne sme si to ro-
zobrali v knižke JE BOH STVORITEĽ?

V dôsledku dedičného hriechu sa zatemnil ľudský rozum. 
Človek už tak ľahko nepreniká k podstate vecí, k pravde. Je vysta-
vený omylom a neznalosť prírodných zákonov mu strpčuje život. 
V medziľudských vzťahoch sa to prejavuje mravným úpadkom 
a deformáciou pôvodného Božieho zjavenia, ktoré dostali ľudia 
pred pádom. Vzniká chaos v oblasti myslenia, ľudia si vymýšľajú 
množstvo rozličných bohov a  často nerozumne prejavujú voči 
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nim svoju úctu. Prekvitá modlárstvo a pohanstvo. Človek zotro-
čuje človeka a nerovnosť prirodzených schopností u ľudí vedie 
k triednej spoločnosti v najrozmanitejších formách. Spoločným 
znakom všetkých je to, že ľudia sa stávajú vykorisťovateľmi a vy-
korisťovanými.

Tento následok dedičného hriechu Kristus rieši zjavením 
dokonalého náboženstva, ktoré vyučoval najprv svojím živo-
tom a  potom slovami. Celú zjavenú náuku o  Bohu, o  ľuďoch 
a  ich vzájomnom vzťahu uložil hlásať Cirkvi, ktorú vybudoval 
na apoštoloch. Sám bdie nad zachovávaním tejto zjavenej prav-
dy i nad jej vysvetľovaním a aplikáciami v každej dobe prostred-
níctvom Ducha Svätého. O  tom sme hovorili v  knižkách PO-
HĽADY NA ŽIVOT KRISTA a KTO JE KRISTUS?

Okrem rozumu bola zasiahnutá aj ľudská vôľa. Jej vlastným 
predmetom, po ktorom túži, je dobro. Ale po páde badáme akúsi 
náklonnosť ku zlu, či už je to vplyvom nedostatočného poznania 
toho, čo je naozaj dobré, alebo vplyvom oslabenej vôle. Zlo sa 
stáva dakedy pre človeka príťažlivejším ako dobro. Každý z nás 
cíti v  sebe dvojaký zákon. Jeden nám hovorí, že máme konať 
dobro, aj ho schvaľujeme, ale druhý nás láka k zlu, ktoré si často 
volíme proti hlasu rozumu. „Vidím, čo je dobré, schvaľujem to, 
a predsa konám to, čo je zlé,“ sťažuje sa už pohan Ovídius.

Preto bolo potrebné osvietiť rozum zjaveným náboženstvom 
a  posilniť vôľu, aby bola pevnejšia, rozhodnejšia a  väčšmi sa 
klonila k dobru. A to sa stáva užívaním sviatostí. Okrem iného 
sú teda sviatosti prostriedkami na obnovenie a posilnenie vôle. 
Každá sviatosť má svoje špeciálne účinky vzhľadom na niekto-
rý následok dedičného hriechu. Budeme o  tom viac hovoriť 
pri jednotlivých sviatostiach.

Už v úvode sme videli, že počet sviatostí nie je náhodný. Prá-
ve toľko ich bolo treba, aby sme ich užívaním mohli prekonávať 
všetky následky dedičného hriechu a aby sme mohli dosahovať 
tú dokonalosť, čiže prvotnú milosť, ktorú mali prví ľudia ako dar 
zdarma. Bez  týchto prostriedkov by sme z  vlastných síl nebo-
li schopní byť ani dokonalými ľuďmi, nieto ešte nadprirodze-
nými Božími deťmi, snažiacimi sa o  svätosť. Denne nás o  tom 
presviedča náš vlastný život i život ľudí okolo nás. Ak vedome 
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a dobrovoľne neužívame sviatosti, skôr či neskôr klesáme na úro-
veň živočíchov. Je to drsné, ale je to tak. V dnešnej dobe sa sex, 
jedlo, alkohol a pohodlie stávajú zmyslom života nielen zvierat, 
ale aj ľudí. Žiaľ, aj kresťanov.

Myslím, že je tu namieste spomenúť nesprávne učenie, ktoré 
hlása, že dedičný hriech tak hlboko zasiahol vôľu človeka, že sa 
úplne skazila. Keďže človek má skazenú vôľu, nie je schopný ko-
nať nič dobré. Ak bude spasený, nebude to pre jeho dobré skut-
ky, ale len z Božej milosti, bez vlastného pričinenia, len vierou 
v Ježiša Krista.

Zhubnosť tejto náuky je jasná. Ak máme skazenú vôľu a ne-
môžeme nič dobré konať, potom každá naša snaha konať dobro 
je zbytočná. Či sa snažíme o dobro alebo o zlo, to je jedno. Stačí 
veriť v Krista a budeme spasení.

Na túto falošnú náuku odpovedáme slovami svätého Jakuba, 
apoštola: „Viera bez skutkov je mŕtva“ (Jak 2, 26). Je pravda, že 
naše ospravedlnenie je z viery, ale z viery činorodej, prejavujúcej 
sa skutkami lásky k bratom a plnením Ježišovho zákona: „Miluj-
te sa navzájom, ako som ja miloval vás“ (porov. Jn 13, 34). Ak by 
sme toho neboli schopní, Ježiš žiada nemožnosť. Potom ale nie 
je Boh. Ale on Boh je, nemožnosti nežiada a k životu podľa evan-
jelia dáva aj silu plynúcu zo sviatostí, ustanovených pre ľudí. Boh 
totiž sviatosti nepotrebuje. Potrebujeme ich my, ľudia. Ak svia-
tosti neužívame, prípadne ak niektoré z nich zavrhujeme, potom 
je samozrejmé, že máme pocit neschopnosti zachovávať Božie 
zákony a vyhlasujeme, že Boh od nás žiada nemožnosti.

Dedičným hriechom bola zasiahnutá celá prirodzenosť člo
veka, teda okrem vôle a rozumu aj telo.

Človek dostal telesnú neporušiteľnosť spolu s nesmrteľnosťou 
ako mimoprirodzený dar. Utrpenie, bolesť a smrť – to je odplata 
za hriech. Zatemnený rozum, oslabená vôľa a telo spôsobujú, že 
pudový život človeka zosilnieva a telo často prevláda nad dušou 
človeka. Človek sa stáva otrokom telesnej žiadostivosti, ktorá ho 
robí egoistom a rozvracia jeho rodinné i spoločenské vzťahy. Aj 
voči hmotnej prírode sa stáva bezmocným. Ťažko, „v pote tváre“, 
si ju podrobuje a často jej padá za obeť.
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Takýto človek, oslabený duševne i  telesne, nevyhnutne po-
trebuje pomocné prostriedky, lieky. I keď sa nimi následky de-
dičného hriechu neničia, ľahšie sa prekonávajú a život sa stáva 
znesiteľnejším.

Týmito liečivými prostriedkami, týmito „barlami“, ktoré nám 
Kristus zanechal, sú sviatosti. Prostredníctvom sviatostí získava-
me nielen milosť posväcujúcu, ale aj iné, takzvané pomáhajú
ce milosti. Boh nimi posilňuje našu oslabenú prirodzenosť, aby 
sme cez utrpenie, námahy a smrť, znášané v prítomnom živote, 
mohli dosiahnuť dokonalosť vo večnom živote.

Bez týchto prostriedkov milosti by nebolo možné dosiahnuť 
večný cieľ, pre ktorý nás Boh stvoril. Božia milosť je na spásu 
potrebná. Sviatosti sú prameňom milostí, a preto sú po dedič-
nom hriechu pre spásu človeka nevyhnutné.

– o –

2. Čo sú sviatosti?

Sviatosti sú viditeľné znaky, ustanovené Kristom, ktorými 
sa do ľudskej duše privádza neviditeľná Božia milosť.

Vysvetlíme si jednotlivé prvky tejto definície.

a) „Sviatosti sú viditeľné znaky...“

Mohli by sme hovoriť aj o  „zmyslových znakoch“, teda zna-
koch vnímateľných zmyslami: zrakom, sluchom, hmatom...

Človek na vyjadrenie rôznych pocitov, činností a vzťahov po-
užíva rôzne znaky. Napríklad znakom lásky je bozk, pohladenie, 
objatie... Znakom hnevu je zamračená tvár, zovretá päsť... Zna-
kom priateľstva je podanie ruky, držanie sa za  ruku... Znakom 
modlitby sú zopnuté ruky...

Aj rôzne spoločenstvá majú svoje znaky, erby, zástavy... Che-
mické prvky a  zlúčeniny majú tiež svoje značky... Letecký po-
plach či požiar sa označujú zvukom sirény, bitím na gong, na ko-
ľajnicu...
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Spoločné pre všetky tieto znaky je, že čosi neviditeľné nazna-
čujú viditeľným alebo zmyslom prístupným spôsobom.

Aj sviatosti sú viditeľné, zmyslom prístupné znaky.

Pri krste sa viditeľne a  citeľne leje voda na  hlavu krstenca 
a  pritom počuť slová krstiaceho... Pri  iných sviatostiach je to 
vkladanie rúk (teda dotyk!), mazanie olejom, vyznanie vín ale-
bo vyhlásenie manželského súhlasu (teda sluch!)... Ide o znaky 
zmyslom prístupné, viditeľné, počuteľné...

b) Sviatosťami „sa privádza do duše neviditeľná Božia milosť“ 

Na rozdiel od znakov v bežnom živote, ktoré len čosi nazna-
čujú, ale naznačené nespôsobujú, pri sviatostných znakoch sa aj 
uskutočňuje to, čo sa naznačuje. Prijatím sviatostného znaku, 
ak len v prijímateľovi alebo vo vysluhovateľovi nie sú prekážky, 
sa udeľujú určité milosti, sviatosťou naznačené. 

Napríklad pri  krste sa obmytie nielen naznačuje, ale sa aj 
uskutočňuje. Z duše sa skutočne zmýva dedičný hriech a udeľu-
je sa milosť posväcujúca.

Pri pomazaní chorých olejom sa udeľuje milosť zmiernenia 
choroby, niekedy aj úplné uzdravenie a  odovzdanosť do  Božej 
vôle v prípade smrteľnej choroby. Ak je chorý v stave hriechu, 
hriechy sa mu odpúšťajú.

Vkladaním rúk na  hlavu svätenca sa odovzdáva kňazská 
moc odpúšťať hriechy, slúžiť svätú omšu a vysluhovať sviatosti, 
ktoré laik nemôže.

Po skrúšenom vyznaní hriechov sa prostredníctvom kňazo-
vých slov odpúšťajú hriechy, vracia sa milosť posväcujúca alebo 
sa rozmnožuje spolu s milosťami pomáhajúcimi.

Pri svätej omši sa slovami kňaza chlieb a víno menia na pô-
vodcu všetkých milostí, na Krista.

Mazaním čela krizmou sa pri birmovaní získava sila Ducha 
Svätého pri vyznávaní viery.

Manželským súhlasom manželia získavajú milosť, aby si ve-
deli byť verní po celý život a boli silní pri prekonávaní životných 
ťažkostí v manželstve a v rodine.



11

Výslovne upozorňujem, že tieto milosti sa udeľujú len 
pri  platnom spôsobe vysluhovania sviatostí podľa pokynov 
Cirkvi, ktorá je rozdávateľkou a správkyňou Božích tajomstiev, 
ako nás upozorňuje svätý Pavol: „Nech nás takto každý pokladá 
za Kristových služobníkov a správcov Božích tajomstiev“ (1 Kor 
4, 1).

Sviatosti sa nazývajú aj „tajomstvami viery“. To poznáme aj 
zo svätej omše, keď kňaz pri pozdvihovaní hovorí: „Hľa, tajom-
stvo viery!“ Ľudským rozumom totiž nie je možné pochopiť veľ-
kosť ani jednej sviatosti. Náuku o sviatostiach, ktorú zjavil Kris-
tus a ktorú hlásali apoštoli, prijímame vierou. Ľudsky je naozaj 
nepochopiteľné, ako je možné takými jednoduchými znakmi 
získať také nesmierne dary milosti...

c) „Sviatosti sú viditeľné znaky, ustanovené Kristom...“ 

A to je podstatné! Jedine Kristus je ustanovovateľom sviatost-
ných znakov, a nikto iný. Preto nikto z ľudí, ani Cirkev, nemôže 
zrušiť ani ustanoviť nijaký z týchto znakov.

Pri niektorých sviatostiach vieme, kedy Kristus tieto znaky 
ustanovil (Eucharistia, sviatosť zmierenia), pri  iných len z  úst 
apoštolov alebo z  praxe prvotnej Cirkvi (pomazanie chorých, 
kňazstvo, birmovanie). Povieme si o tom podrobnejšie pri  jed-
notlivých sviatostiach.

Aj Cirkev ustanovila niektoré viditeľné znaky, ktorými sa 
udeľujú milosti. Napríklad rôzne žehnania, exorcizmy, odpust-
ky. To však nie sú sviatosti. Hovoríme o sväteninách. Sväteniny 
môže Cirkev ustanoviť aj zrušiť podľa potreby, sviatosti však nie.

Keď sme dnes po Druhom vatikánskom koncile svedkami stá-
lych zmien pri spôsobe vysluhovania sviatostí, často počujeme, 
že vraj Cirkev svoju náuku mení, kde je vraj jej neomylnosť!

Takéto hlasy môžu vychádzať len od ľudí, ktorí majú veľmi 
úbohé vedomosti o pápežovej neomylnosti a nezmeniteľnosti 
Kristovej náuky, ako aj o  nezmeniteľnosti sviatostí. Žiaľ, ta-
kéto hlasy počujeme aj od tých, čo sedia za vysokoškolskými 
katedrami...

Treba rozlišovať medzi spôsobom, akým sa vysluhuje, čiže vy-
konáva sviatostný obrad, a medzi matériou a formou sviatosti.
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Matéria a  forma sviatosti je nezmeniteľná, ak ju presne vy-
medzil Kristus. Napríklad pri krste sa musí použiť voda a zacho-
vať forma: M., ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 
Pri Eucharistii sa musí použiť pšeničný chlieb a hroznové víno. 
Formou sú slová premenenia, ako ich uvádzajú evanjeliá alebo 
svätý Pavol v Prvom liste Korinťanom (porov. 1 Kor 11, 23 – 25).

Pri ostatných sviatostiach ponechal Kristus presné určenie 
formy sviatosti na  Cirkev. Vedľajšie obrady a  modlitby, ktoré 
sa pri vysluhovaní menia, takisto ponechal na Cirkev. Ona má 
určovať spôsob udeľovania sviatostí v  jednotlivých krajinách 
a kultúrach. Tu môže Cirkev zavádzať aj zmeny podľa potreby. 
Nemení sviatosti, ale to, čo ona sama z Kristovej moci v určitých 
podmienkach a okolnostiach ustanovila. 

Je predsa zrejmé, že ani Cirkev, ktorá je živým organizmom, 
nemôže vo vývoji zaostávať. Prílišné pridržiavanie sa zastaraných 
foriem a tradícií len brzdí šírenie Kristovho kráľovstva na zemi. 
Cirkev sa preto musí prispôsobovať zmenám, ktoré sa v spoloč-
nosti odohrávajú. Liturgia, čiže vonkajšie vyjadrenie kultu Boha, 
musí odzrkadľovať stav spoločnosti a miestne pomery tej-ktorej 
časti cirkevného spoločenstva, ak nemá byť niečím meravým, 
neschopným prebúdzať a rozvíjať náboženský život.

Zamieňať si liturgiu a jej rôzne prejavy s dogmami o sviatos-
tiach je znakom veľkej náboženskej nevedomosti. Žiaľ, pri zavá-
dzaní liturgických zmien sme často aj u nás svedkami nerozum-
ných rečí aj medzi veriacimi. 

Samotné evanjelium nás vedie k tomu, čo dnes robí Cirkev. 
Vari Kristus robil všetky uzdravenia rovnako? Takmer vždy ich 
sprevádzal nejakým vonkajším znakom (naslinenie, vkladanie 
rúk, chytenie za ruku... ), hoci to samo osebe nebolo potrebné. 
Stačilo slovo, ako v prípade stotníkovho sluhu. Pripomeňme si 
uzdravenie slepého, ktorému potrel oči blatom zo slín. Vzkriese-
nie Jairovej dcéry chytením za ruku... Ľudskej prirodzenosti to 
totiž veľmi vyhovuje, ak neviditeľné, nadprirodzené skutočnosti 
sprevádzajú zmyslom prístupné prejavy.

– o –
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3. Matéria a forma sviatosti

Aby sme správne pochopili vznik a účinok sviatostí, musíme 
si dačo povedať z filozofie o tom, ako vzniká dajaké bytie, vec. 

Podľa scholastickej filozofie, pomocou ktorej je vybudovaná 
aj katolícka teológia, a  teda aj teoretická veda o  sviatostiach, 
každá vec vzniká spojením matérie a  formy. Objasníme si to 
na príkladoch.

Socha Mojžiša vznikla tak, že do matérie, látky (mramor) vy-
tesal Michelangelo formu, tvar, podobu Mojžiša, ktorého mal 
predtým vo svojej fantázii, vo svojej predstave. Predchádzajúca 
veta vznikla tak, že jednotlivým slovám, resp. písmenám (maté-
ria), sme dali určité usporiadanie (formu).

Z tej istej matérie môžu vznikať rozličné veci. To závisí 
od toho, aké formy jej vtláčame.

Aj pri sviatostiach musíme rozlišovať matériu a formu sviatosti.

Matériou krstu je liatie vody na hlavu krsteného, formou sú 
slová: M., ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Matériou birmovania je mazanie čela krizmou, čiže krizmá-
cia, formou sú slová, ktoré pritom biskup hovorí.

Matériou Oltárnej sviatosti je pšeničný chlieb a hroznové 
víno, formou sú konsekračné slová, ktoré nad nimi kňaz vy-
slovuje.

Matériou sviatosti kňazstva je vkladanie rúk biskupa na hlavu 
svätenca, formou je úmysel vysvätiť ho za kňaza spolu so slova-
mi prefácie, ktorú po vkladaní rúk hovorí svätiaci biskup.

Podrobnejšie si o tom povieme pri jednotlivých sviatostiach.

Platnosť sviatostí závisí okrem iného aj od platnosti matérie 
a formy.

– o –

4. Účinnosť, vysluhovateľ a prijímateľ sviatosti 

Pri vzniku každej veci, teda aj sviatosti, pôsobí okrem príčiny 
materiálnej a formálnej aj príčina účinná, ktorá vec spôsobuje, 



14

od ktorej vec pochádza. Táto príčina môže byť dvojaká: účinná 
príčina hlavná a účinná príčina nástrojová. Napríklad účinnou 
príčinou hlavnou sochy je sochár alebo tejto vety autor... Účin-
nou príčinou nástrojovou sú nástroje sochára (kladivo, dláto) 
alebo pisateľa (pero, ceruzka, počítač).

Pri sviatostiach účinnou príčinou hlavnou je Boh, pričom 
túto činnosť zvlášť privlastňujeme tretej božskej osobe, Duchu 
Svätému, ktorý je pôvodcom všetkých milostí a  posvätiteľom. 
Účinnou príčinou nástrojovou, inštrumentom, je tu kňaz alebo 
ten, kto má moc sviatosť vysluhovať.

A tu si musíme povedať veľmi dôležitú pravdu pre náš prak-
tický život, ak nechceme byť bludári, ako bol napríklad Hus: 
Platnosť sviatosti nezávisí od svätosti vysluhovateľa. Aj hrieš-
ny kňaz môže platne odpustiť hriechy, aj hriešnik môže platne 
pokrstiť, aj hriešny biskup alebo pápež môže platne vysvätiť kňa-
za a  slúžiť svätú omšu. Hovoríme platne, hoci to v  uvedenom 
prípade robí nedovolene, hriešne. Každý, kto vysluhuje sviatosť 
v stave ťažkého hriechu, hreší proti úcte k sviatosti. To platí aj 
o  manželoch, ktorí prijímajú manželstvo v  stave smrteľného 
hriechu. Prijali ho platne, ale hriešne. Zabraňujú tým pôsobeniu 
sviatosti dovtedy, kým sa nezbavia smrteľného hriechu.

Účinnosť sviatosti totiž závisí nielen od matérie a formy, ale aj 
od stavu, v akom sa nachádza ten, kto sviatosť prijíma alebo vys-
luhuje, a to od stavu dokonalosti lásky k Bohu. Čím je láska k Bohu 
dokonalejšia, tým je aj účinnosť pôsobenia sviatosti väčšia.

Sú sviatosti, ktoré môžeme prijímať v stave smrteľného hrie-
chu. Je to krst a sviatosť zmierenia, lebo nimi sa hriechy odpúš-
ťajú a  získava sa milosť posväcujúca, ktorá je zdrojom nadpri-
rodzeného života v  nás. Prijímateľ si však musí vzbudiť ľútosť 
nad  svojimi hriechmi. Hovoríme, že sú to „sviatosti mŕtvych“. 
Nijakou inou sviatosťou sa milosť posväcujúca nezískava, ale len 
rozmnožuje a udeľujú sa iné pomáhajúce milosti. Pred pomaza-
ním chorých sa spravidla vysluhuje sviatosť zmierenia, ktorou 
sa odpúšťajú hriechy. Ak nie je možné vyslúžiť najprv sviatosť 
zmierenia, pomazaním chorých sa odpúšťajú aj hriechy, ak cho-
rý prejavil znak ľútosti. Ak teda prijmeme birmovanie, sväté pri-
jímanie, pomazanie chorých, kňazstvo alebo manželstvo v stave 
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smrteľného hriechu, milosť posväcujúca sa nemôže rozmnožiť 
(lebo v nás nie je) a nezískavame ani iné milosti, lebo milosť po-
sväcujúca je predpokladom toho, aby mohli v nás tieto milosti 
pôsobiť. Hovoríme, že tieto sviatosti sú „sviatosťami živých“. Je 
to podobne ako v  prirodzenom živote. Mŕtvemu nepomáhajú 
ani lieky, ani pokrmy, ktoré do  neho niekto napcháva. Človek 
musí byť živý, aby v ňom mohli lieky i pokrm pôsobiť.

Každé prijatie sviatosti živých v stave smrteľného hriechu je 
zneužitím sviatosti, a preto smrteľným hriechom. Ak sa po ta-
komto nehodnom prijatí úprimne vyspovedáme, získame mi-
losť posväcujúcu. Aj sviatosti, ktoré sme predtým prijali, v nás 
ožívajú a začínajú účinne pôsobiť. Ak napríklad svätokrádežne 
prijmeme sviatosť manželstva, milosť manželstva môže v nás za-
čať pôsobiť až potom, keď sa vyspovedáme z tejto svätokrádeže 
a  z predchádzajúcich hriechov. Pri  Eucharistii „ožije“ sviatosť 
po spovedi iba vtedy, ak v nás ešte trvá sviatostná podoba chleba 
alebo vína.

Kým je človek v stave smrteľného hriechu, pôsobenie prijatej 
sviatosti je zablokované.

Z tohto vyplýva aj iné dôležité ponaučenie pre náš praktický 
život: ak hriešny stav zabraňuje pôsobeniu milosti, účinnosť pri-
jatej sviatosti je tým väčšia, čím bohatšie v nás milosť prebýva. 
Môžeme sa o tom bežne presvedčiť pri svätom prijímaní. Koľkí 
prijímajú Krista denne do srdca, a predsa, aký rozdiel je v účin-
koch svätého prijímania! Ľahostajnosť, nevďačnosť, dobrovoľná 
roztržitosť, malý duch obety a sebazaprenia veľmi oslabujú účin-
ky svätého prijímania. Preto mnohí z nás sú iba smutnou vizit-
kou kresťanstva a účinnosti sviatostí.

Platí to aj o svätej omši. Každá má nekonečnú cenu, lebo sa 
v nej obetuje Kristus. Ale aj kňaz, aj veriaci z nej načerpajú viac 
milostí, ak ju slúži svätý kňaz so svätými ovečkami...

Každá sviatosť má svojho vysluhovateľa. Nemusí to byť vždy 
kňaz. Sviatosť krstu môže vysluhovať každý človek, aj nepokrs-
tený. Sviatosť manželstva si vysluhujú sami kontrahenti, čiže tí, 
ktorí manželstvo uzatvárajú. Pri iných sviatostiach musí byť vy-
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sluhovateľom kňaz (birmovanie, sviatosť zmierenia, Eucharistia 
a  pomazanie chorých). Sviatosť kňazstva môže vysluhovať iba 
biskup.

– o –

Na doplnenie tejto všeobecnej časti o sviatostiach chcem ešte 
pripomenúť, že niektoré sviatosti možno prijať v živote iba raz. 
Ich účinok totiž spôsobuje v  duši nezmazateľný, nezničiteľný 
znak. Je to sviatosť krstu, ktorou sa rodíme pre nadprirodze-
ný život, sviatosť birmovania, ktorá nás robí dospelými členmi 
Cirkvi, a sviatosť kňazstva, ktorá robí kňaza naveky účastným 
na večnom Kristovom kňazstve.

Každá z  týchto troch sviatostí nás intímnejšie včleňuje 
do Krista. Krstom sa „zaštepíme“ do Krista, čiže zrodíme v Kris-
tovom mystickom tele. Birmovaním dospievame a  stávame sa 
bojovníkmi za Krista a apoštolmi jeho náuky. Kňazstvom sa kňaz 
stáva „druhým Kristom“. A toto všetko sa môže stať s človekom 
iba raz. Preto sú tieto tri sviatosti neopakovateľné. Každú inú 
sviatosť možno prijať v živote viackrát, najmä sviatosť pokánia 
a Eucharistiu. Pomazanie chorých možno v tej istej chorobe pri-
jať iba raz. Ak po vyliečení znova upadneme do choroby, mož-
no sviatosť prijať zasa. Manželstvo možno opätovne uzavrieť 
po smrti jedného z manželov.

V ďalšom sa budeme podrobne zaoberať jednotlivými svia-
tosťami, aby sme z  nich mohli čerpať čo najúčinnejšiu posilu 
na našej ceste za Kristom.

– o –

Všetko, čo sme v tomto všeobecnom úvode o sviatostiach po-
vedali, jasným a jadrným jazykom vyjadruje 840. kánon nového 
cirkevného práva:

„Sviatosti Nového zákona, ustanovené Kristom a odovzdané 
Cirkvi ako úkony Krista a Cirkvi, sú ZNAKMI a PROSTRIEDKA-
MI, ktorými sa viera vyjadruje a upevňuje, Bohu sa vzdáva úcta, 
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ľuďom sa udeľuje posvätenie. Preto v najvyššej miere prispievajú 
k utváraniu, upevňovaniu a prejavovaniu cirkevného spoločen-
stva; takže pri ich slávení aj posvätení služobníci, aj ostatní veria-
ci majú zachovať najväčšiu úctu a náležitú starostlivosť .”

– o –
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II. SVIATOSŤ KRSTU

Celú kapitolu o krste rozdelíme na tri časti:

A. V prvej budeme hovoriť o krste a jeho účinkoch v duši pokrs-
teného.

B.  V druhej sa zamyslíme nad vonkajšími obradmi pri vysluho-
vaní slávnostného krstu.

C. V tretej pouvažujeme nad  dôsledkami, ktoré vyplývajú 
pre pokrstených z toho, že krst nielen dostali, ale aj prijali.

Hneď v úvode Vás, milí mladí priatelia, upozorňujem, že čí-
tanie prvej časti (A) si vyžaduje viac úsilia a zvýšenej námahy. 
Budeme hovoriť o veciach, ktoré nepoznáte ani vy, ani väčšina 
kresťanov. Často o nich celý život nepočuli, a to práve pre ich 
náročnosť na rozum človeka. Ale aj keď sú ťažké na pochopenie, 
treba ich vysvetliť. Prestaňme už tak povrchne chápať krst ako 
naši predkovia a súčasníci, ktorí tieto pravdy nepoznajú. Ak ich 
budeme poznať, budeme môcť svoj krst účinnejšie prežívať.

Teda odvahu, sústredenosť a trocha úsilia, aby sme sa spolu 
prehrýzli cez tieto krásne, ťažké pravdy o našom znovuzrodení 
z vody a z Ducha Svätého!

Druhá časť (B) je názorná a dá sa ľahko pochopiť. 

Najťažšia, nie síce na pochopenie, ale na uskutočnenie, bude 
tretia časť (C), lebo v nej pôjde o celoživotné prežívanie nášho 
krstu. Zamyslíme sa nad  tým, ako naplno prežívať začlenenie 
do Cirkvi, v ktorej a s pomocou ktorej máme robiť pokánie a re-
alizovať svoju účasť na trojakom poslaní Krista.

– o –

A. ČO JE KRST A AKÉ MÁ ÚČINKY?

Krst je prvá a najpotrebnejšia sviatosť, bez ktorej nikto ne-
môže byť spasený.
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Hovorí to sám Pán Ježiš, a  viackrát. Pred svojím nanebo-
vstúpením povedal svojim apoštolom: „Daná mi je všetka moc 
na nebi a na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich 
v  mene Otca i  Syna i  Ducha Svätého a  naučte ich zachovávať 
všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni 
až do skončenia sveta“ (Mt 28, 18 – 20). „Kto uverí a dá sa pokrstiť, 
bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený“ (Mt 16, 16). 

To isté hovorí aj tajnému učeníkovi Nikodémovi, ktorý ho 
zo  strachu pred veľradou prišiel navštíviť v  noci: „Veru, veru, 
hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže vojsť do Bo-
žieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo 
z Ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova 
narodiť“ (Jn 3, 5 – 7).

Ježiš tu hovorí o znovuzrodení, a preto krst nazývame aj svia
tosťou znovuzrodenia. Krstom sa totiž rodíme pre nový, nadpri-
rodzený život, život milosti posväcujúcej. Preto je aj prvou svia-
tosťou, lebo každá iná sviatosť nám buď vracia stratenú milosť 
(sviatosť zmierenia, pomazanie chorých), alebo ju rozmnožuje. 
Bez krstu nie je možné prijať nijakú sviatosť. Povedali sme aj 
to, že krst je aj najpotrebnejšou sviatosťou. To preto, lebo ňou 
sa stávame schopnými dostať sa do neba tým, že získame milosť 
posväcujúcu.

Čo je teda krst a aké má účinky?

Krst je prvá a najpotrebnejšia sviatosť, ktorá:

1. očisťuje človeka od všetkých hriechov a trestov, ktoré si 
za ne zasluhuje na zemi a vo večnosti;

2. posväcuje človeka a dáva mu nadprirodzený život spolu 
s nadprirodzeným organizmom, ktorý je pre tento život 
nutný;

3. robí človeka členom putujúcej Cirkvi, údom Kristovho 
mystického tela a adoptovaným Božím dieťaťom.

Postupne si to vysvetlíme.

– o –
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1. Krst očisťuje človeka od všetkých hriechov a trestov, ktoré 
si za ne zasluhuje na zemi a vo večnosti

Každý človek prichádza na svet s dedičným hriechom a s jeho 
následkami na  duši i  na tele. Ľudia, ktorí neužívajú rozumo-
vé schopnosti, nemajú ešte osobné hriechy. Majú iba dedičný 
hriech. Dospelí nepokrstení môžu mať aj osobné hriechy. Krs
tom sa všetky tieto hriechy odpúšťajú spolu s trestami, ktoré 
sú dôsledkami týchto hriechov. Krst sa nazýva aj kúpeľom zno-
vuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom (porov. Tít 3, 5).

Spôsob udeľovania krstu v prvotnej Cirkvi krásne naznačuje 
tento účinok. Tých, ktorých krstili, ponorili do vody, aby sa celí 
obmyli. Po vynorení akoby vstali k novému životu. Krstom odum-
reli hriechu a s Kristom vstali k novému životu. Preto sa krst spra-
vidla udeľoval na vigíliu Kristovho zmŕtvychvstania. Život pokrs-
teného človeka má byť životom zmŕtvychvstalého Krista. „Alebo 
neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho 
smrť sme boli pokrstení? Krstom sme teda s ním boli pochovaní 
v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otco-
vou slávou, aj my žili novým životom“ (Rim 6, 3 – 4).

Krstom sa teda človek dokonale očisťuje nielen od hriechov, 
ale je oslobodený od všetkých trestov za hriechy. To znamená, 
že ak spáchal ťažký hriech, odpúšťa sa mu večný trest v  pekle 
a všetky dočasné tresty, či v očistci, alebo na zemi. Pokrstený zís-
kava stav krstnej nevinnosti. Keby po krste zomrel, bez očistca 
by hneď prežíval nekonečnú blaženosť v nebi.

Samozrejme, u dospelého pokrsteného nastane tento účinok 
iba vtedy, ak chápe krst ako začiatok pokánia a  je preniknutý 
úprimnou ľútosťou nad  svojimi hriechmi a  rozhodnutý začať 
nový život v Kristovi.

Práve pre  tento účinok krstu mnohí katechumeni v  prvotnej 
Cirkvi odkladali krst na koniec života v obave, aby nestratili krstnú 
nevinnosť. Okrem toho sa pred krstom museli vždy dlhší čas pri-
pravovať na jeho prijatie ako katechumeni. V období katechume-
nátu sa snažili poznávať Kristovo učenie a život, zbavovať sa hrie-
chov a hriešnych návykov, aby po krste neupadli znova do hriechu.

– o –
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2. Krst posväcuje človeka a dáva mu nadprirodzený život spo
lu s nadprirodzeným organizmom, ktorý je pre tento život 
nutný

Krstom sa rodíme pre nadprirodzený život. Jeho plnosť do-
siahneme v nebi, keď budeme nazerať na Boha takého, aký je. 
Nadprirodzený život je účasťou na  živote samotného Boha, je 
to zbožstvenie človeka skrze milosť posväcujúcu, nadprirodzené 
čnosti, dary Ducha Svätého a milosť pomáhajúcu. Krstom sme 
„vštepení do Krista“ a stávame sa účastnými na jeho živote, ako 
to povedal pri Poslednej večeri: „Ako ratolesť nemôže prinášať 
ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neosta-
nete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne 
a  ja v  ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič 
urobiť. Ak niekto neostane vo  mne, vyhodia ho von ako rato-
lesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria“ 
(Jn 15, 4 – 6).

Nadprirodzený život, ktorý získavame pri  krste, je účasťou 
na živote Boha. Pre zásluhy Ježiša Krista nám ho udeľuje Duch 
Svätý, prebývajúci v nás.

Keďže kresťanský život je účasťou na živote Boha, je zrejmé, 
že ho môže dávať len Boh. Robí to tak, že prichádza do  našej 
duše a dáva sa nám celý, aby sme mohli plniť svoje povinnosti, 
tešiť sa z jeho prítomnosti a aby sme sa mu dali viesť pri nasledo-
vaní života a čností Ježiša Krista.

Boh nielenže je v  nás, ale dáva sa nám, aby sme sa z  neho 
mohli tešiť. Dáva sa nám ako Otec, Priateľ, ako Spolupracovník 
a Posvätiteľ. A tak je skutočným pôvodcom nášho vnútorného 
života.

Ako OTEC

„Nedostali ste ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale 
dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: 
Abba, Otče! Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že 
sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia 
a Kristovi spoludedičia...“ (Rim 8, 15 – 17).
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„Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho 
Syna a on volá: ,Abba, Otče!‘ A tak už nie si otrok, ale syn; 
a keď syn, tak skrze Boha aj dedič“ (Gal 4, 6 – 7).

„Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo 
uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, 
ani z vôle muža, ale z Boha“ (Jn 1, 12 – 13).

„Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími 
deťmi a nimi aj sme!“ (1 Jn 3, 1).

Ako PRIATEĽ

Priateľstvo pridáva k vzťahu otca a dieťaťa istú rovnosť, dô-
vernosť, vzájomnosť, ktorá prináša so sebou najsrdečnejšiu vý-
menu myšlienok a citov.

„Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, 
naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám pove-
dal“ (Jn 14, 26).

„Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho 
pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil 
všetko, čo som počul od svojho Otca“ (Jn 15, 15).

Ako SPOLUPRACOVNÍK

Pretože sami nemôžeme rozvíjať a  pestovať nadprirodzený 
život, Boh pomáha našej bezmocnosti pomáhajúcimi milosťami. 
Získavame nimi svetlo, aby sme pochopili pravdy viery, poznali 
svoj posledný cieľ a prostriedky, ktoré nám ho pomôžu dosiah-
nuť. Ďalej získavame silu, aby sme úprimne usmernili náš život 
k cieľu, rázne a vytrvalo kráčali k nemu i napriek slabosti plynú-
cej z dedičného hriechu.

„Skúška, ktorá na  vás dolieha, je iba ľudská. A  Boh je ver-
ný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj 
schopnosť, aby ste mohli vydržať“ (1 Kor 10, 13). 

„Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje“ (Flp 4, 13).



23

Ako POSVÄTITEĽ

Tento Spolupracovník je zároveň aj Posvätiteľom. Jeho prí-
tomnosť dušu očisťuje a mení ju na posvätný chrám.

„Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? 
Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží 
chrám je svätý – a ním aj vy“ (1 Kor 3, 16 – 17).

Je zrejmé, že Božia prítomnosť v duši je posväcujúca. Najsvä-
tejšia Trojica žijúca v duši, ktorá je v stave milosti, je prameňom 
nášho vnútorného nadprirodzeného života. Tri božské osoby, 
prebývajúce v duši pokrsteného človeka, dávajú život podobný 
Božiemu životu. Nazývame ho životom milosti alebo zbožstve
ným životom.

Prirodzený organizmus človeka v  prirodzenom poriadku 
tvoria tri prvky:

a. duša ako životný princíp a koordinátor všetkej prirodze-
nej činnosti;

b. duševné a  telesné schopnosti (rozum, vôľa, pamäť, ner-
vová sústava s  príslušnými zmyslovými orgánmi), ktoré 
umožňujú vykonávať životné činnosti;

c. činnosti, ktorými sa život rozvíja, zdokonaľuje a ktorými 
sa napomáha rast prirodzeného organizmu. Najmä uvedo-
melým opakovaním činností vznikajú dobré návyky, čiže 
prirodzené čnosti, ktoré uľahčujú prirodzenú činnosť.

Analogicky je to aj v poriadku nadprirodzenom. Pri krste zís-
kavame nadprirodzený organizmus, ktorý má tiež tri prvky:

a)  milosť posväcujúcu,
b)  vliate čnosti a dary Ducha Svätého,
c)  milosť pomáhajúcu.

– o –

a) Základom nadprirodzeného života je milosť posväcujú
ca, ktorá zbožstvuje podstatu duše. Uschopňuje ju na blažené vi-
denie Boha a na činy, ktoré nám toto blažené videnie pripravujú:
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„Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím 
budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podob-
ní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je“ (1 Jn 3, 2). 

„Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tvá-
re do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem 
poznať tak, ako som aj ja poznaný“ (1 Kor 13, 12).

b) Naše prirodzené schopnosti sa zdokonaľujú vliatymi 
čnosťami a  darmi Ducha Svätého. Vliate čnosti nám dávajú 
nadprirodzenú schopnosť konať nadprirodzené skutky pri  sú-
časnom pôsobení pomáhajúcej milosti. Ich častým opakovaním 
sa dostaví ľahkosť konať tieto skutky, podobne ako je to pri pri-
rodzených návykoch. Dary Ducha Svätého nás robia nadpriro-
dzene citlivými na vnímanie a plnenie vnuknutí Ducha Svätého

Vliate čnosti sú božské a mravné.

Predmetom božských čností je sám Boh alebo jeho vlastnosť. 
Sú tri: viera, nádej a láska.

Viera nás spája s Bohom ako s najvyššou Pravdou a pomáha 
nám hodnotiť všetko v jeho božskom svetle.

Nádej nás spája s Kristom, ktorý je prameňom nášho šťastia, 
vždy ochotný dávať nám svoje dobrodenia, aby dokončil našu 
premenu a pomáhal nám konať skutky úplnej dôvery a synov-
skej oddanosti.

Láska nás dvíha k Bohu, zvrchovanému Dobru. Pod jej vply-
vom milujeme Boha väčšmi ako seba. Želáme si, aby všetci po-
znali a oslavovali Boha, utvárame s ním sväté priateľstvo, nežnú 
dôvernosť, a tak sa mu stále väčšmi pripodobňujeme.

Mravné čnosti majú za  predmet dobro stvorené, odlišné 
od  Boha. Ich pohnútkou je samotná dobrota. Pomáhajú nám 
nepriamo, cez stvorené dobrá dostávať sa k Bohu tým, že spra-
vujú naše skutky, aby sme aj napriek prekážkam v nás či mimo 
nás vždy smerovali k Bohu, najvyššiemu Dobru. Zjednocujú nás 
teda s Bohom nepriamo. Sú štyri: múdrosť (opatrnosť), spravod-
livosť, sila (udatnosť) a miernosť.



25

Múdrosť (opatrnosť) nám dáva schopnosť vyberať zo stvore-
ných dobier také prostriedky, ktoré nám pomáhajú ísť za naším 
nadprirodzeným cieľom.

Spravodlivosť nás pobáda dávať blížnemu tie stvorené dobrá, 
ktoré mu patria. Tak zdokonaľuje naše vzťahy k blížnym, aby nás 
približovali k Bohu.

Sila (udatnosť) nám ozbrojuje dušu pred skúškami a bojmi, 
pomáha nám trpezlivo znášať utrpenie a so svätou smelosťou sa 
podujímať aj na najtvrdšie námahy, aby sme oslávili Boha.

Miernosť v nás tlmí nemiernu túžbu po rozkoši, ktorú nám 
umožňuje jedlo, alkohol a sex. Podrobuje túto túžbu zákonu po-
vinnosti a vedomiu zodpovednosti.

Úlohou všetkých týchto čností je odstraňovať prekážky a po-
skytovať pozitívne prostriedky, aby sme šli k Bohu.

Dary Ducha Svätého, aj keď nie sú dokonalejšie ako božské 
čnosti, najmä ako láska, zdokonaľujú ich výkon. Robia nás vní-
mavejšími, pružnejšími a  poddajnejšími na  vnuknutia Ducha 
Svätého. Darmi Ducha Svätého sa teda zdokonaľujú vliate čnos-
ti.

Všetky tieto dary spomína starozákonný prorok Izaiáš, keď 
hovorí o Mesiášovi: 

Z kmeňa Jesseho vzíde ratolesť 
a z jeho koreňov vyženie výhonok. 
A spočinie na ňom Duch Pánov:
dar múdrosti a rozumu, dar rady a sily, 
dar poznania a zbožnosti 
a naplní ho duch bázne voči Pánovi 
(Iz 11, 2 – 3).

Dar múdrosti. Je najdokonalejší z darov. Je to lahodné po-
znanie nebeských vecí. Týka sa rozumu a  vôle, viery a  lásky, 
pretože je svetlom a  teplom, videním a  uspokojením. Spočíva 
v dokonalejšom poznaní Boha než vierou a láskou, pretože vedie 
k takmer skúsenostnému poznaniu Božej dobroty a nežnosti.
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Dar rozumu. Zdokonaľuje čnosť viery, lebo pomáha vnikať 
do hĺbky zjavených právd, do ich súladu, odôvodnenosti a bo-
hatstva. Je to viac intuícia ako uvažovanie.

Dar vedomosti. Je viac uvažovaním než intuíciou. Vychá-
dza od stvorení a vedie k Bohu. Pozemské skutočnosti premie-
ta do  Božieho svetla, ako sa javia vzhľadom na  nadprirodzený 
cieľ. Nie je to však namáhavé a neisté uvažovanie, ale spontánny 
a bezpečný úsudok. Je to tušenie božského v ľudskom svete. Aj 
tento dar zdokonaľuje vieru.

Dar rady. Zaručuje bezpečnosť a  pohotovosť pri  rozhodo-
vaní. Zdokonaľuje čnosť rozumnosti. Je to akýsi druh zmyslu 
pre  nadprirodzené veci, ktorý ťahá dušu k  tomu, čo je lepšie 
pre večný život.

Dar sily. Zdokonaľuje mravnú čnosť udatnosti. Týmto darom 
Duch Svätý pomáha človeku, aby verne dodržiaval rozhodnutia, 
ktoré urobil pod vplyvom daru rady. Posilňuje ho, aby vedel hr-
dinsky konať a trpieť pre Boha spolu s Kristom.

Dar bohabojnosti (zbožnosti). Zdokonaľuje čnosť zbožnosti 
a modlitbu, pretože im dáva pečať synovskej lásky, dôvery, než-
nosti.

Dar bázne. Súvisí s čnosťou nádeje a nášmu vzťahu k Bohu 
dáva výrazný tón synovskej úcty.

Rozvoj a  činnosť týchto čností a  darov sa uskutočňuje 
pod vplyvom milosti pomáhajúcej.

c) Milosť pomáhajúca

Ak chceme v  poriadku prirodzenom prejsť od  možnosti 
k uskutočneniu, potrebujeme Božiu pomoc. Platí to aj v poriad-
ku nadprirodzenom. Ak chceme uviesť do činnosti naše nadpri-
rodzené schopnosti (vliate čnosti a dary Ducha Svätého), musí 
nám prísť na pomoc milosť pomáhajúca. Vyplýva to zo slov Pána 
Ježiša: „Bezo mňa nemôžete vykonať nič“ (porov. Jn 15, 5).

Milosť pomáhajúca je nadprirodzená a prechodná pomoc, 
ktorú nám dáva Boh, aby nám osvietil rozum a posilnil vôľu 
pri konaní nadprirodzených skutkov.



27

Boh prostredníctvom milosti pomáhajúcej pôsobí priamo 
na naše duševné schopnosti (rozum a vôľu), aby ich nielen vy
zdvihol do poriadku nadprirodzeného, ale aj uviedol do pohy
bu a uspôsobil konať nadprirodzené skutky.

Milosť pomáhajúca v nás pôsobí pred ospravedlnením, t. j. 
pred získaním milosti posväcujúcej. Osvetlí nám zlobu a hroz-
né následky hriechu, aby sme úprimne ľutovali. Môže sa to stať 
napríklad počúvaním kázne, čítaním dobrej náboženskej kni-
hy, náboženským rozhovorom, ktorý pripraví náš rozum a vôľu 
na vnútorné osvietenie a posilnenie, ktoré pochádza od Boha.

Po ospravedlnení nám vo svetle viery ukáže nekonečnú krá-
su a dobrotu Boha, jeho nesmierne milosrdenstvo, aby sme ho 
milovali celým srdcom.

Inokedy zasa Boh pomáhajúcou milosťou predchádza naše 
činy svojím vnuknutím dobra a  sprevádza ich pri  konaní, aby 
sme dielo dokončili na Božiu slávu.

Ku každému činu je potrebná Božia milosť, lebo sami od seba 
nie sme ničoho schopní. Zvlášť si to musíme uvedomiť vtedy, 
ak chceme seba alebo iných odvrátiť od hriechu alebo vytrvať 
v  dobrom až do  konca. Boh nám tieto milosti dá, ale musíme 
„bedliť a modliť sa“, aby sme neupadli do pokušenia. Musíme sa 
snažiť plniť všetky svoje povinnosti a vyhýbať sa príležitostiam 
na hriech. Boh nás nikdy nedovolí skúšať nad sily, ale dá nám 
potrebné milosti, aby sme každú skúšku a pokušenie zdolali.

– o –

Vidíme, že Boh nás bohato obdaril a uspôsobil pre nadpriro-
dzený život. Je našou úlohou, aby sme pomocou tohto nadpriro-
dzeného organizmu, ktorý získavame krstom, rozvíjali božský ži-
vot v sebe, a to častým a zbožným prijímaním ostatných sviatostí 
a konaním dobrých nadprirodzených skutkov, ktoré sú ovocím 
nášho spojenia s Kristom. Keď si uvedomíme svoje zbožstvenie, 
mali by sme si uvedomiť aj slová svätého Leva, pápeža: „Kres
ťan, uznaj svoju dôstojnosť. Účastný na Božej prirodzenosti, 
nevracaj sa do starej nízkosti nešľachetným počínaním!“
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Ba ešte viac, musíme používať tento nadprirodzený orga-
nizmus, ktorým nás Boh obdaril v  krste. Ak sa Bohu zapáčilo 
pozdvihnúť nás na svoju božskú výšku, dať nám čnosti a dary, 
ktorými nekonečne umocnil naše schopnosti, bolo by zneuzna-
ním Božej štedrosti odmietnuť tieto dary a konať len skutky pri-
rodzene dobré, a tak pestovať nedokonalé plody na vinici našej 
duše!

– o –

3. Krst robí človeka členom putujúcej Cirkvi, údom Kristov
ho mystického tela a adoptovaným Božím dieťaťom

Tak ako sa človek prirodzeným zrodením stáva členom ľud-
skej spoločnosti, aj krstom, nadprirodzeným zrodením z  vody 
a z Ducha Svätého, sa stáva údom spoločenstva veriacich v Kris-
ta. Toto spoločenstvo je zjednotené Kristom do nadprirodzené-
ho, živého organizmu, ktorý nazývame Kristovým tajomným, 
mystickým telom. Jednotliví veriaci tvoria rozličné údy tohto 
tela. Životnou silou, dušou tohto organizmu je Duch Svätý. Náš 
nadprirodzený božský život sa teda nerozvíja v úzkom kruhu jed-
notlivcovho osobného „ja“, ale v širokom spoločenstve katolícke-
ho „my“, v Kristovom tajomnom tele, kde miznú všetky rozdiely 
krvi, národnosti, pohlavia, stavu, tak ako to hovorí svätý Pavol:

„Veď skrze vieru v Kristovi Ježišovi ste všetci Božími syn-
mi. Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si ob-
liekli. Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, 
niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi“ 
(Gal 3, 26 – 28).

„Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svoj-
ho Syna a on volá: ,Abba, Otče!‘ A tak už nie si otrok, ale syn; 
a keď syn, tak skrze Boha aj dedič“ (Gal 4, 6 – 7).

„Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy 
tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Veď my 
všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme 
v  jednom Duchu pokrstení v  jedno telo. A  všetci sme boli 
napojení jedným Duchom. Telo nie je jeden úd, ale mnoho 
údov. (...) Boh telo vyvážil tak, že slabšiemu údu dal väčšiu 
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česť, aby nebola v tele roztržka, ale aby sa údy rovnako starali 
jeden o druhý. Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky 
údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním všetky údy. Vy 
ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy“ (1 Kor 12, 12 – 14. 24 – 
27).

Údmi tejto Cirkvi nás robí krst. Kristus je jediný Prostredník 
a  Spasiteľ. Tým, že sa vtelil do  Cirkvi, je táto putujúca Cirkev 
potrebná na spásu. Aj dnes platí veta: Mimo Cirkvi niet spásy.

Sledujme pozorne, čo nás o tom učí Druhý vatikánsky koncil 
v 14. článku dogmatickej konštitúcie Lumen gentium (Svetlo ná-
rodov):

„Tento svätý koncil venuje teda pozornosť v prvom rade 
veriacim katolíkom. A opierajúc sa o Sväté písmo a podanie 
učí, že táto putujúca Cirkev je potrebná na spasenie. Jedine 
Kristus je totiž Prostredníkom a Cestou k spáse, a on sa nám 
stáva prítomným vo svojom tele, t. j. v Cirkvi. On sám výslov-
ne prízvukoval nutnosť viery a krstu (porov. Mk 16, 16, Jn 3, 5) 
a zároveň potvrdil nevyhnutnosť Cirkvi, do ktorej ľudia vstu-
pujú krstom akoby bránou. Preto by sa nemohli spasiť ľudia, 
čo by nechceli vstúpiť do Katolíckej cirkvi alebo by v nej 
nechceli vytrvať napriek tomu, že dobre vedia, že ju založil 
Ježiš Kristus ako potrebnú na spasenie.“

Ako vidieť, koncil zasa len potvrdil, že Katolícka cirkev je 
potrebná na  spásu. Kto sa od  nej vedome odtrhne, hreší pro-
ti viere a proti vôli Krista, ktorý ustanovil Cirkev ako prostrie-
dok spásy: Kto uverí, bude spasený, kto neuverí, bude odsúde-
ný. Cirkev vždy považovala uvedomelé a otvorené odtrhnutie 
sa od Cirkvi za bludárstvo. V tomto zmysle treba pochopiť aj 
tvrdenie, ktoré narobilo v dejinách toľko zlej krvi, lebo nebolo 
vždy dobre pochopené a vysvetľované: Mimo Cirkvi niet spásy. 
Pre toho, kto pozná Kristovu vôľu o Cirkvi ako o nevyhnutnom 
prostriedku spásy, platí táto veta naplno.

V súvislosti s tvrdením, že mimo Cirkvi niet spásy, treba po-
vedať niekoľko slov o tom, kto patrí do Cirkvi.

Cirkev ako Kristovo živé mystické telo má svoju dušu. Je ňou 
sám Duch Svätý. Má svoje telo, ktorého hlavou je Kristus a všet-
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ci pokrstení tvoria údy tohto mystického tela. Údmi mystického 
tela sa stávame krstom. K duši Cirkvi patria všetci tí, ktorí – ve
dení Duchom Svätým – snažia sa plniť Božiu vôľu, a tak tvoriť 
Božiu rodinu. Tí všetci budú spasení, lebo sú s Bohom spojení. 
Hriech toto spojenie narušuje, ťažký hriech ho úplne ničí. Po-
káním sa znova tvorí jednota s Bohom v Duchu Svätom. Ak je 
niekto krstom začlenený do tela Cirkvi, ale k duši Cirkvi nepatrí, 
nebude spasený. Sám Pán Ježiš to povedal: „Nie ten, kto mi ho-
vorí: ,Pane, Pane‘, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto 
plní vôľu môjho Otca“ (porov. Mt 7, 21). Ak teda niekto nemal 
možnosť začleniť sa aj do tela Cirkvi, môže byť spasený, ak patrí 
k duši Cirkvi.

Popri otázke, kto patrí do  Cirkvi, sa vynára aj ďalšia: Kam 
patria tí, čo sa obrátili z pohanstva, z iného náboženstva alebo 
ateizmu, túžili po krste a chystali sa naň, ale smrť im ho nedovo-
lila prijať?

Treba rozlišovať dva prípady. Ak nepokrstený človek pod-
stúpil mučenícku smrť alebo smrteľné zranenie pre Krista a pre 
vieru, hovoríme, že bol pokrstený krstom krvi. On totiž prejavil 
najväčšiu lásku k Bohu tým, že obetoval svoj život. „Kto veľmi 
miluje, veľa sa mu odpúšťa“ (porov. Lk 7, 47). Mučeník miluje naj-
väčšmi, a preto hneď po smrti vojde do nekonečnej blaženosti.

Ak nepokrstený človek zomiera náhlou, nie mučeníckou 
smrťou a túži byť pokrstený, hovoríme, že je pokrstený krstom 
túžby, a tak sa pričleňuje ku Kristovi.

Pri tejto príležitosti si dáme odpoveď aj na  otázku: Čo ak 
zomrie dieťa, ktoré ešte nie je schopné ani túžiť, ani milovať, naj-
mä ak ide o deti zavraždené pri potratoch?

Tieto deti zomierajú bez milosti posväcujúcej, bez nadpriro-
dzeného života, a preto nemôžu dosiahnuť nekonečnú blaženosť 
v nebi. Keďže nemajú osobnú vinu, Boh, nekonečná láska, ich 
nemôže odsúdiť do večného zatratenia. Dosiahnu iba prirodze
nú blaženosť, čiže budú Boha natoľko poznať a milovať, nakoľ-
ko je človek schopný prirodzeným rozumom poznať a  milovať 
Boha. To platí aj o nepokrstených dospelých, ktorí nemali mož-
nosť poznať Krista, azda ani náboženstvo, ale ich život je v súlade 
s ich svedomím, ktoré je pre nich najbližšou normou mravnosti.
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Z uvedeného vyplýva, že rodičia, ktorí sa rozhodli pre potrat, 
pozbavujú svoje dieťa nielen pozemského života, ale ho olupujú 
aj o nekonečnú blaženosť. A v tom je najväčšie zlo potratu.

Aby Cirkev zabránila zomieraniu ľudí bez krstu, krstí už na-
rodené deti, ale pod podmienkou, že sa rodičia, prípadne krstní 
rodičia zaručia za  náboženskú výchovu dieťaťa, keď začne po-
užívať vlastný rozum. Ak rodičia nevedú kresťanský život, a teda 
túto záruku neposkytujú, dieťa nesmie byť pokrstené.

– o –

B. AKO SA VYSLUHUJE KRST?

1) Kto môže byť pokrstený?

Najprv si povieme, kto môže byť pokrstený. Odpoveď je jed-
noduchá: Každý nepokrstený žijúci človek. Ak ide o  človeka, 
ktorý užíva rozum, musí poznať základné pravdy viery, ktoré sa 
nachádzajú v Apoštolskom vyznaní viery (Verím v Boha). Okrem 
toho musí poznať základné mravné normy obsiahnuté v Desa-
tore a  príkaz lásky, ktorý ustanovil Kristus: „Toto je moje pri-
kázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás“ 
(Jn 15, 12). Okrem toho musí poznať prostriedky milosti, potreb-
né na kresťanský život, čiže základné modlitby a sedem sviatostí. 
Musí ich nielen poznať, ale v ne aj veriť, byť ochotný podľa nich 
žiť a používať ich. Musí byť vnútorne rozhodnutý zanechať hrieš-
ny život a robiť celoživotné pokánie, čiže napraviť svoj život. Ak 
všetky tieto podmienky nie sú splnené, krst sa nesmie udeliť.

Ak ide o krst dieťaťa, ktoré ešte nepoužíva rozum, tieto pod-
mienky musia spĺňať tí, ktorí sú za  dieťa zodpovední: rodičia 
a krstní rodičia. Musia sa zaviazať, že budú pokrstené dieťa vy-
chovávať v kresťanskej viere nielen slovami, ale aj osobným prí-
kladom. Ak tieto podmienky nie sú splnené, dieťa nesmie byť 
pokrstené.

Musíme si to uvedomiť aj v dnešnej dobe, keď s takou povrch-
nosťou a ľahkomyseľnosťou dávame krstiť deti alebo im volíme 
krstných rodičov.



32

Krstený človek musí byť živý. Mŕtvych nemožno pokrstiť. 
Ak je pochybnosť, či človek žije alebo či je pokrstený, môže sa 
udeliť krst podmienečne, ale iba malým deťom. Dospelým len 
v tom prípade, ak prejavili znak ľútosti nad hriešnym životom. 
Pred formulu krstu dávame slová: „Ak si živý, ja ťa krstím...“ ale-
bo: „Ak si schopný byť pokrstený, ja ťa krstím...“

Kto bol raz platne pokrstený, druhýkrát už nemôže prijať 
sviatosť krstu. Ale krst nemožno ani zrušiť. Krstom sa totiž ro-
díme a zrodiť sa môžeme len raz. Kto sa raz narodil, nemôže sa 
„odrodiť“. Preto krst vtláča do duše pokrsteného nezmazateľný 
znak.

– o –

2) Matéria a forma krstu

Matériou, čiže látkou krstu, je obyčajná prirodzená voda, kto-
rá tečie po hlave krstenca alebo do ktorej je celý ponorený. Môže 
to byť teda aj minerálna voda, roztopený sneh, dažďová voda. 
Pri slávnostnom krste sa používa krstná voda. Je to prirodzená 
voda, ktorú posvätil kňaz podľa liturgických predpisov. Každá 
iná tekutina je buď pochybnou alebo neplatnou matériou, a pre-
to robí krst pochybným alebo neplatným.

Ako forma sa používajú slová, ktoré ustanovil Kristus, keď vy-
sielal apoštolov do sveta hlásať evanjelium: 

M., JA ŤA KRSTÍM  
V MENE OTCA I SYNA I DUCHA SVÄTÉHO.

Meno (M.) nie je v sviatostnej formule podstatné. Krst by bol 
platný, aj keby sme ho vynechali. Ako krstné meno volíme meno 
daktorého svätca, ktorý sa stáva patrónom, ochrancom a celoži-
votným vzorom pre pokrsteného. Pri výbere mena by mali rodi-
čia myslieť na toto a nevymýšľať mená supermoderné, za ktorý-
mi nestojí nijaká nasledovaniahodná osoba...

Krstnú formulu treba hovoriť súčasne s  liatím vody na čelo 
(hlavu) krstenca. Vodu lejeme spravidla vo forme kríža, nie je to 
však nutné.

– o –
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3) Vysluhovateľ sviatosti krstu

Riadnym vysluhovateľom sviatosti krstu je kňaz alebo diakon. 
V mimoriadnych prípadoch, kde nieto kňaza alebo diakona, ale-
bo v nebezpečenstve smrti môže krstiť každý človek, teda aj ne-
pokrstený. Podmienkou platného udelenia krstu je, aby vysluho-
vateľ krstu mal úmysel krstiť, teda aby chcel konať to, čo koná 
pri krste Cirkev, a aby správne použil matériu a formu krstu.

Nikto nemôže pokrstiť seba samého krstom vody, ani keď zo-
miera. Ak si v  takomto prípade človek vzbudí dokonalú ľútosť 
a silnú túžbu, je pokrstený krstom túžby, alebo pri umučení krs-
tom krvi.

– o –

4) Povinnosti krstných rodičov

Už z toho, čo sme povedali o krste a jeho účinkoch, vyplýva 
veľkosť a  vznešenosť tejto sviatosti. Žiaľ, z  náboženskej neve-
domosti a  z ľahostajnosti sme túto sviatosť veľmi sprofanovali 
a  zdegradovali. V  mnohých, i  „kresťanských“ rodinách sa krst 
stal iba príležitosťou na hostiny, ale bez hlbšieho uvedomenia si 
zmyslu sviatosti. A čo povedať o krstných rodičoch?

Oni sú pri  nadprirodzenom zrodení dieťaťa a  majú vážnu 
povinnosť pomáhať rozvíjať božský život v pokrstenom dieťati, 
ako postupne rastie a dospieva. Musia to byť nábožensky žijúci 
kresťania, vzdelaní v náboženstve, ktorí svojím životom i slova-
mi budú krstné dieťa vychovávať a formovať v ňom Krista. Preto 
je absolútne neprípustné, aby to boli inoverci, ateisti, vylúčení 
z Cirkvi – exkomunikovaní, iba civilne sobášení alebo verej
ní hriešnici... Že je dnes medzi nami toľko kresťanských nepo-
darkov a  deformovaných kresťanov, to je výsledok nesprávne, 
povrchne chápaného, a  žiaľ, často aj povrchne vysluhovaného 
krstu!

Je samozrejmé, že tí, ktorí ako krstní rodičia majú napomáhať 
zrodenie pre nadprirodzený život, sami majú tento nadprirodze-
ný život v sebe mať. Ak pred krstom upadli do hriechu, mali by 
sa vyspovedať a v deň krstu, prípadne pri svätej omši, počas kto-
rej sa krstí, by mali pristúpiť k svätému prijímaniu.

– o –
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Milí mladí priatelia, dobre si toto všetko uvedomme, keď 
dávame krstiť vlastné deti alebo ich nesieme na krst ako krstní 
rodičia. Prestaňme hrať komédiu, byť otrokmi ľudskej mienky 
a formalistami v takej vážnej veci, ako je krst. Raz budeme prísne 
účtovať za počatý nadprirodzený život, ktorý sa začal v dieťati aj 
naším pričinením, keď sme ho dali pokrstiť.

Krst v živote človeka je to najdôležitejšie pre jeho spásu. Robí 
ho účastným na Kristovom živote. V slovenčine aj slovo pokrs-
tený pochádza od slova „pokristený“. Krst nás zaväzuje žiť Kris-
tovým životom, ako sme to už citovali v slovách svätého Pavla: 
Krstom sme odumreli hriechu... Nežijem už ja, ale žije vo mne 
Kristus!

Preto si na túto významnú udalosť často spomeňme. To, čo 
za nás sľubovali (a často nesplnili) pri krste naši krstní rodičia, 
obnovme častejšie pri slávnostných príležitostiach (vo výročný 
deň krstu, pri prvom svätom prijímaní, pri birmovke, na Veľkú 
sobotu, pri duchovných cvičeniach) a snažme sa to aj plniť. Ak 
oslavujeme výročný deň nášho telesného narodenia, narodeni-
ny, o čo slávnostnejšie by sme si mali pripomínať deň nášho krs-
tu, čiže nášho zrodenia sa pre nebo!

– o –

5) Význam niektorých úkonov pri slávnostnom krste

Cirkev na Druhom vatikánskom koncile nariadila zreformo-
vať obrady krstu, aby väčšmi vynikla jeho dôležitosť a vyjadrili 
sa jeho účinky. Aj u nás sme svedkami udeľovania krstu novým 
spôsobom. V  nových obradoch krstu, ktoré sa konajú počas 
svätej omše alebo počas bohoslužby slova, sú zachované prv-
ky, ktoré obsahoval aj starý obrad, lebo majú hlboký duchovný 
a symbolický význam. Veľavravná je už tá skutočnosť, že sa krst 
môže udeľovať cez  svätú omšu po  evanjeliu. Zdôrazní sa tým 
jeho vznešenosť a  skutočnosť, že všetky milosti, obsiahnuté 
v krste, čerpáme z Kristovej obety na kríži, ktorá sa pri svätej 
omši sprítomňuje nekrvavým spôsobom. Okrem toho krst nebu-
de záležitosťou iba rodičov a krstných rodičov, ale celej farskej 
pospolitosti, predstavujúcej Cirkev, do ktorej je krstenec krstom 
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prijatý. Krstom sa pričleňujeme k mystickému telu Krista, čiže 
k Cirkvi. 

Aby sme lepšie pochopili význam krstných obradov a  úko-
nov, aspoň stručne si povieme „dejiny krstu“.

„Apoštoli v prvých časoch kresťanstva udeľovali sviatosť krs-
tu prihláseným veriacim hneď, len čo zložili vyznanie viery. Krs-
tili ich tam, kde zložili vyznanie viery. Tak v deň zoslania Ducha 
Svätého po  prvom Petrovom kázaní bolo pokrstených tritisíc 
ľudí. Diakon Filip pokrstil komorníka etiópskej kráľovnej Kan-
daky v potoku. Podľa príkladu krstu Pána Ježiša v rieke Jordán 
začali postupne krstiť prihlásených veriacich v potokoch a rie-
kach. Neskoršie však krstili v  malých kaplnkách, postavených 
na spôsob kúpeľného bazénu, do ktorého bola napustená voda. 
Novokrstencov krstili trojitým ponorením do vody. Od toho sa 
svätý krst nazýva aj „kúpeľom“. Toto pomenovanie sa odvodzuje 
od duševného znovuzrodenia, v ktorom sa človek znova narodí 
pre večný život. Baptistériá boli ozdobované obrazom Baránka, 
ktorý nás svojou drahou krvou očistil, i obrazom jeleňa, ktorý 
žízni po  studnici vody. Tým sa vyobrazovala túžba krstencov 
po  svätom krste, najčastejšie však obrazom krstu Pána Ježiša 
v Jordáne. Novokrstenci odchádzali po svätom krste slávnostne 
so sviecami v rukách do chrámu, kde sa slúžila svätá omša. Tam 
pristúpili k  svätému prijímaniu. Neskoršie boli krstiteľnicové 
kaplnky – baptistériá zrušené a nádoby krstnej vody v podobe 
dnešných krstiteľníc sa preniesli do chrámu alebo do chrámovej 
kaplnky. Od tých čias aj cirkevný zákon predpisuje vysluhovať 
krst v kostole alebo vo verejnej kaplnke“ (porov. Nábožné výlevy).

– o –

Určenie mena. Určením mena dostáva dieťa svojho nebes-
kého patróna, ktorý ho bude ochraňovať počas života a ktorého 
život by mal nasledovať. Preto by to malo byť meno niektorého 
svätého, kanonizovaného alebo nekanonizovaného.

Exorcizmus – zaháňanie diabla pripomína, že krstenec je 
pred krstom v moci diabla, dokiaľ nie je v jeho duši zmytá dedič-
ná vina. Vtedy diabol stráca nad ním moc.
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Znak kríža na krstenca hovorí, že milosť krstu plynie z Kris-
tovho umučenia na  kríži a  zaraďuje ho medzi nasledovníkov 
Krista, ktorých znakom je kríž.

Mazanie olejom katechumenov. Olej je symbolom lásky 
a milosti posväcujúcej. Mazanie olejom má krstenca naplniť lás-
kou k Bohu a robiť ho silným a pružným v boji s diablom. Kedysi 
sa zápasníci pred zápasom natierali olejom. Pri mazaní olejom 
sa robí znak kríža na prsia. Znak na prsiach dáva kresťanovi štít, 
aby bol udatným bojovníkom za Krista, a pripomína, že krstom 
berie na seba Kristovo bremeno, ktoré má niesť s láskou.

Mazanie krizmou na hlave po krste pripomína mazanie krá-
ľov, kňazov a prorokov v Starom zákone aj v novoveku. Tým sa 
naznačuje účasť pokrsteného na Kristovom kráľovskom, proroc-
kom a kňazskom úrade.

Biele rúcho – košieľka je symbolom krstnej nevinnosti, kto-
rú dieťa získalo a ktorú má neporušenú zachovať do Kristovho 
príchodu. Prví kresťania chodili oblečení v  bielom rúchu celý 
týždeň a slávnostne ho nosili od Bielej (Veľkej) soboty do Veľko-
nočnej soboty po Veľkej noci.

Zažatá svieca symbolizuje Krista, ktorý svieti v  tme života 
svojou náukou a životom. To má robiť aj pokrstený. Má vyžarovať 
svetlo Kristovej náuky a teplo jeho lásky, a pritom ako svieca sa 
spaľovať v službe bratom a sestrám. „Nech tak svieti vaše svet-
lo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho 
Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5, 16).

– o –

6. Obrad krstu jedného dieťaťa

I. Obrad privítania dieťaťa

Krst nech sa podľa možnosti udeľuje v nedeľu. Vtedy si to-
tiž Cirkev pripomína veľkonočné tajomstvo. Krst sa vysluhuje 
za účasti veriacich, najmä príbuzných.

Dieťa majú dať pokrstiť otec a matka. Sprevádzajú ich krstní 
rodičia.
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Veriaci môžu spievať vhodný žalm alebo inú vhodnú pieseň. 
Zatiaľ krstiteľ v  albe alebo v  superpelícii a  štóle, prípadne aj 
v pluviáli (jeho farba sa riadi príslušným sviatočným dňom), ide 
s miništrantmi k bráne kostola alebo na to miesto v kostole, kde 
sa zhromaždili rodičia a krstní rodičia s krstniatkom.

Kňaz pozdraví prítomných, najmä rodičov a krstných rodičov, 
a vyjadrí radosť nad tým, že rodičia prijali dieťa ako Boží dar. Veď 
Boh je prameňom všetkého života a teraz chce dieťaťu uštedriť aj 
svoj vlastný život. Prehovorí k nim takto alebo podobne.

Príhovor 

Kňaz: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Ľud: Amen.

Kňaz: Pán s vami. 

 (Alebo: Milosť nášho Pána Ježiša Krista…) 

Ľud: I s duchom tvojím.

Kňaz: Milí rodičia a  krstní rodičia, drahí bratia a  sestry, 
s radosťou vás vítam v tomto Božom chráme. Zhro
maždili 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, bož
ský 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.

(Kňaz potom osloví rodičov takto alebo podobne):
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Milí rodičia, žiadate krst pre  svoje dieťa. Tým beriete 
na seba povinnosť vychovávať ho vo viere, aby potom zachová
valo 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 po
vinnosť. Ste ochotní im v tom pomáhať?

Krstní rodičia: Áno. 

(Kňaz potom pokračuje):

M. (Milé dieťa), svätá matka Cirkev ťa prijíma s veľkou ra
dosťou. V jej mene ťa poznačujem znakom kríža.

(A bez slova poznačí dieťa krížom na čele. Potom vyzve rodičov, prí-
padne aj krstných rodičov, aby aj oni poznačili dieťa znakom kríža):

Aj, vy, rodičia (a krstní rodičia), poznačte dieťa na čele zna
kom Krista, nášho Spasiteľa.

(Rodičia (a krstní rodičia) mlčky poznačia dieťa znakom kríža. Kňaz 
vyzve prítomných, aby sa zúčastnili na bohoslužbe slova): 

Milí rodičia, drahí veriaci, zúčastnite sa teraz nábožne 
na  bohoslužbe slova, aby sme sa pred úkonom sviatostného 
tajomstva posilnili vo  viere a  aby sme spoločnou modlitbou 
vyprosili hojné ovocie sviatosti.

(Idú na miesto, kde sa bude konať bohoslužba slova. Spievajú prime-
ranú pieseň, napríklad Žalm 84, 7 – 9ab alebo prvý verš z piesne JKS 
č. 492.)

II. Bohoslužba slova

Biblické čítania a homília

(Číta sa jedna alebo aj dve z  perikop určených pre  slávnosť krstu. 
Z evanjeliových čítaní sú to predovšetkým: Jn 3, 1 – 6; Mt 28, 18 – 20; 
Mk 1, 9 – 11; Mk 10, 13 – 16. Z ďalších, ktoré sú v dodatku, možno vybrať 
podľa želania rodičov, prípadne tie, ktoré sa dotýkajú ich duchovných 
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potrieb. Ak sú dve čítania, možno spievať aj responzóriové žalmy a ver-
še, ako sú uvedené v dodatku, s. 67 a nasl.)

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka (1, 9 – 11)

V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho 
pokrstil v Jordáne. Len čo vystúpil z vody, videl, ako sa otvo
rili nebesia a Duch ako holubica zostúpil na neho. A z neba 
zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“

Počuli sme slovo Pánovo.

(Po čítaní povie kňaz krátku homíliu. V  nej objasní, čo sa prečítalo, 
privedie prítomných k hlbšiemu chápaniu sviatosti krstu a povzbudí 
najmä rodičov a krstných rodičov k plneniu povinností, ktoré vyplý-
vajú z krstu.)

Homília k Mk 1, 9 – 11

Krst zveril Kristus svojej Cirkvi, keď poslal apoštolov do celé-
ho sveta a keď im prikázal: Iďte a učte všetky národy a krstite ich 
v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Cirkev „kázaním a krstom 
rodí pre nový a nesmrteľný život deti počaté z Ducha Svätého 
a  splodené z  Boha“ (Lumen gentium, 64). Krstom sa teda dieťa 
stáva Božím dieťaťom a dostáva záloh večného života. Sviatos-
ťou krstu „človek sa skutočne privteľuje k ukrižovanému a oslá-
venému Kristovi a  preporodzuje sa k  účasti na  Božom živote“ 
(Unitatis redintegratio, 22). Aká krásna bude o chvíľku duša tohto 
dieťaťa, keď v nej zažiari svetlo posväcujúcej milosti, keď Duch 
Svätý vtlačí do nej nezmazateľný znak Božieho dieťaťa. Boh Otec 
bude mať v tomto dieťati zaľúbenie.

Krst však aj zaväzuje. „Veriaci, začlenení krstom do Cirkvi, sú 
na základe krstného charakteru povolaní uctievať Boha v kres-
ťanskom náboženstve a preporodení v Božie deti sú povinní vy-
znávať pred ľuďmi vieru, ktorú dostali od Boha prostredníctvom 
Cirkvi“ (Lumen gentium, 11).

(Po homílii alebo po  prosbách, prípadne medzi nimi, sa odporúča 
chvíľka ticha. Krstiteľ vyzve všetkých, aby sa v srdci modlili. Možno 
pripojiť aj vhodnú pieseň na slová aklamácií, hymnov a tropárií, ako 
sú uvedené v dodatku, prípadne spievať druhý verš piesne JKS č. 492.)
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Spoločná modlitba

Bratia a  sestry, prosme nášho milosrdného Pána Ježi
ša za  toto dieťa, ktoré má prijať milosť krstu. Modlime sa aj 
za jeho rodičov a krstných rodičov i za všetkých pokrstených.

1. Pane Ježišu, daj tomuto dieťaťu účasť na tajomstve tvojej 
smrti a zmŕtvychvstania.

Všetci: Prosíme ťa, vyslyš nás. (Opakuje sa.)

2. Udeľ mu milosť znovuzrodenia a začleň ho do svätej Cirkvi.

3. Upevni ho vo viere a urob z neho verného učeníka a svedka 
tvojho evanjelia.

4. Pomáhaj mu k  svätosti života a  veď ho do  radostí svojho 
kráľovstva.

5. Pane Ježišu, daj týmto rodičom i  krstným rodičom živú 
vieru, aby boli dobrým príkladom pre svoje dieťa.

6. Zachovaj vo svojej láske aj rodinu tohto dieťaťa.

7. Aj nás všetkých obnov, Pane, aby sme si živšie uvedomili 
svoje znovuzrodenie v krste.

(Teraz kňaz vyzve prítomných, aby vzývali svätých.)

Kňaz: A teraz sa obráťme k svätým o pomoc.

Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás.

Svätý Ján Krstiteľ, oroduj za nás.

Svätý Jozef, oroduj za nás.

Svätý Peter a Pavol, orodujte za nás.

(Možno pridať i mená ďalších svätcov, predovšetkým patróna dieťaťa, 
kostola a obce.)

Svätý M., (patrón dieťaťa), oroduj za nás.

Svätí anjeli strážcovia, orodujte za nás.

Všetci Boží svätí a sväté, orodujte za nás.
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Exorcizmus a predkrstové pomazanie

(Po spoločnej modlitbe kňaz sa modlí s vystretými rukami nad dieťaťom):

Všemohúci večný Bože, ty si poslal na  svet svojho Syna, 
aby zlomil moc zlého ducha, ducha neprávosti, a vytrhol nás 
z temnôt a preniesol do obdivuhodného svetla tvojho kráľov
stva; pokorne ťa prosíme: zbav toto dieťa dedičného hriechu, 
urob z neho chrám svojej slávy a daj, aby v ňom prebýval Duch 
Svätý. Skrze Krista, nášho Pána.

Všetci: Amen.

(Iná formula exorcizmu):

Všemohúci Pane Bože, ty si poslal svojho jednorodeného 
Syna, aby nás vyslobodil z otroctva hriechu a obdaroval slo
bodou Božích detí. Čo najpokornejšie ťa prosíme za toto die
ťa; ty vieš, že svet ho bude zvádzať a ono bude musieť zápasiť 
s pokušením diabla. Silou umučenia a zmŕtvychvstania tvoj
ho Syna vysloboď ho teraz zo skazy dedičného hriechu a po
tom vyzbrojeného milosťou Kristovou neprestajne ochraňuj 
na ceste života. Skrze Krista, nášho Pána.

Všetci: Amen.

(Kňaz pokračuje):

Nech ťa posilňuje sila Krista, nášho Spasiteľa; na znak toho 
ťa pomažeme olejom spásy v  Kristovi, našom Pánovi, ktorý 
žije a kraľuje na veky vekov.

Všetci: Amen.

(Potom kňaz pomaže dieťa na prsiach olejom katechumenov. Predkrs-
tové pomazanie sa môže vynechať, ak to biskupská konferencia uzná 
zo závažných dôvodov za vhodné. Aj u nás sa toto predkrstové poma-
zanie môže vynechať, a to v jednotlivých prípadoch, ak sú na to určité 
dôvody, napríklad studený kostol, nevhodné oblečenie dieťaťa a pod. 
V takomto prípade kňaz povie iba túto formulu):

Nech ťa posilňuje sila Krista, nášho Spasiteľa, ktorý žije 
a kraľuje na veky vekov. 

Všetci: Amen.
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(A hneď bez  slova položí ruku na  dieťa. Potom sa ide ku  krstiteľnici 
alebo do presbytéria, podľa toho, kde je vhodnejšie udeľovať krst.)

III. Slávnosť krstu

(Pri krstiteľnici kňaz krátko pripomenie prítomným obdivuhodný 
úmysel Pána Boha, ktorý chce vodou posvätiť dušu i telo človeka. Môže 
to urobiť týmito alebo podobnými slovami):

Modlime sa, milovaní bratia a sestry, k Bohu Otcu všemo
húcemu, aby daroval tomuto dieťaťu nový život z vody a z Du
cha Svätého.

Svätenie vody

(Kňaz sa obráti ku krstnému prameňu a takto ho svätí): 

Dobrotivý Otče, ty nám v krstnom prameni dávaš nový ži
vot, život Božích detí.

Všetci:  Velebíme ťa, Bože.

Kňaz: Ty vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi spájaš v jeden 
ľud všetkých, čo sú pokrstení vodou a Duchom Svä
tým.

Všetci:  Velebíme ťa, Bože.

Kňaz: Ty vlievaš do našich sŕdc Ducha svojej lásky a dávaš 
nám slobodu a svoj pokoj.

Všetci:  Velebíme ťa, Bože. 

Kňaz: Ty posielaš kresťanov, aby všetkým ľuďom radostne 
hlásali Kristovo evanjelium.

Všetci:  Velebíme ťa, Bože.

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.
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(Vo Veľkonočnom období, ak má kňaz krstnú vodu posvätenú pri Veľko-
nočnej vigílii, vynecháva sa formula posvätenia vody (Požehnaj, Bože, 
túto vodu) a namiesto nej sa povie nasledujúca modlitba. Predchádza-
júca časť sa však vždy hovorí, aby nechýbal prvok vďaky a prosby.

Kňaz: Bože, daj, aby sa z tejto posvätenej vody duchovne znovuzrodil 
(a) tvoj služobník M. (tvoja služobnica M.). Veď si ho (ju) vo viere Cirkví 
povolal k prameňu znovuzrodenia, aby mal (a) život večný. Skrze Kris-
ta, nášho Pána. 

Všetci: Amen.)

Zrieknutie sa zlého ducha a vyznanie viery

(Kňaz sa prihovorí k rodičom a krstným rodičom týmito slovami):

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 vychová
vať 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 úlo
hu, 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.

(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.

(Potom kňaz vyžiada od rodičov a krstných rodičov trojité vyznanie viery):
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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 po
chovaného, ktorý vstal z  mŕtvych a  sedí po  pravici 
Otca?

Rodičia a krstní rodičia: Verím. 
Kňaz:  Veríte v  Ducha Svätého, vo  svätú katolícku Cir

kev, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, 
vo vzkriesenie tela a v život večný?

Rodičia a krstní rodičia: Verím.
(Všetci zhromaždení spolu s kňazom vyslovia svoj súhlas s týmto vy-
znaním viery.)

Toto je viera naša, toto je viera Cirkvi. Túto vieru vyzná
vame a ona je našou slávou v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.
Všetci:  Amen.
(Túto formulu podľa okolností možno nahradiť aj inou schválenou for-
mulou, alebo možno zaspievať pieseň, ktorou by zhromaždení vyjadrili 
svoju spoločnú vieru. U nás pieseň č. 492 z JKS: Bože, verím.)

Krst

(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 ŤA KRSTÍM V MENE OTCA
(poleje dieťa vodou alebo ho ponorí do vody prvý raz)
I SYNA
(poleje dieťa vodou alebo ho ponorí do vody druhý raz)
I DUCHA SVÄTÉHO. 
(poleje dieťa vodou alebo ho ponorí do vody tretí raz).
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(Po krste dieťaťa sa odporúča zvolanie ako napríklad Otvor náruč, svä-
tá Cirkev, a objím dieťa, ktoré vo vode znovuzrodil svätý Duch Boží.)

(Keď sa krst udeľuje liatím vody, dieťa má držať matka alebo otec. Kde 
je však zvykom, že dieťa drží krstná matka alebo krstný otec, môže sa 
tento zvyk ponechať. Oni zodvihnú dieťa aj z krstného prameňa, kde sa 
udeľuje krst ponorením.)

IV. Vysvetľujúce obrady

Pomazanie po krste

(Kňaz hovorí):

Všemohúci Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, oslobodil 
ťa od hriechu, znovuzrodil ťa z vody a z Ducha Svätého a za
členil ťa medzi svoj ľud. Teraz ťa poznačuje krizmou spásy, aby 
si bol údom Krista kňaza, proroka a kráľa a mal život večný. 

Všetci: Amen.

(Tu kňaz mlčky pomaže svätou krizmou dieťa na temene hlavy.)

Odovzdanie bieleho rúcha

(Kňaz hovorí):

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.

(A položí na dieťa biele rúcho. Iná farba sa nepripúšťa, iba ak by to 
vyžadoval miestny zvyk. Odporúča sa, aby si každá rodina zadovážila 
krstnú košieľku.)

Odovzdanie zažatej sviece

(Kňaz vezme do rúk veľkonočnú sviecu a povie):

Prijmite svetlo Kristovo.
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(Otec alebo krstný otec (krstná matka) zažne sviecu svojho dieťaťa 
od veľkonočnej sviece. Potom kňaz hovorí):

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.

V. Záverečné obrady

(Ak sa krst nekonal v presbytériu, ide sa teraz k oltáru. Nesie sa aj za-
žatá svieca pokrsteného dieťaťa. Bolo by dobré, keby sa pritom spievala 
vhodná krstná pieseň, napríklad: Vy, čo ste boli pokrstení v Kristovi, 
v Krista ste sa obliekli. / Aleluja, aleluja.)

Modlitba pána

(Kňaz stojí pred oltárom a  osloví rodičov, krstného rodiča (krstných 
rodičov) a ostatných prítomných takto alebo podobne): 

Bratia a  sestry, toto dieťa sa teraz krstom znovuzrodilo 
a  stalo sa Božím dieťaťom. Keď neskôr prijme sviatosť bir
movania, dostane plnosť darov Ducha Svätého a  bude sved
čiť o Kristovi. A keď prijme Sviatosť oltárnu, bude mať účasť 
na oltárnej obete a v Cirkvi bude volať Pána Boha svojím Ot
com. Aj my sme boli prijatí za Božie deti. Preto sa v duchu Bo
žích detí modlime v jeho mene, ako nás naučil náš Pán:

(Spolu s kňazom sa všetci modlia):

Otče náš, ktorý si na 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 naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia.
ale zbav nás od zlého.

(Potom kňaz povie):
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Milí rodičia, teraz obetujte svoje dieťa nebeskému Otcovi. 

(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 a prepustenie

(Kňaz žehná matku, ktorá drží v náručí svoje dieťa. Rozprestrie nad ňu 
ruky a hovorí):

Nech žehná matku tohto dieťaťa Pán Boh všemohúci, ktorý 
vo svojom Synovi, narodenom z Márie Panny, dáva kresťan
ským matkám radostnú nádej, že ich deti budú mať život več
ný. A keď teraz ďakuje za dar dieťaťa, nech jej dá milosť, aby 
aj so svojím dieťaťom neprestajne vzdávala vďaky v Ježišovi 
Kristovi, našom Pánovi.
Všetci:  Amen.
(Kňaz žehná otca):
 Nech žehná otca tohto dieťaťa Pán Boh všemohúci, 

darca života pozemského, a nebeského a nech mu dá 
milosť, aby spolu so  svojou manželkou bol svojmu 
dieťaťu prvým svedkom viery v Ježišovi Kristovi, na
šom Pánovi.

Všetci:  Amen.
(Kňaz žehná aj ostatných prítomných):
 Nech žehná tu prítomných veriacich Pán Boh všemo

húci, ktorý nás z vody a z Ducha Svätého znovuzro
dil pre život večný; nech im dá milosť, aby boli vždy 
a  všade živými členmi jeho ľudu a  nech im uštedrí 
svoj pokoj v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.

Všetci:  Amen.
Kňaz:  Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn † i Duch 

Svätý.
Všetci:  Amen.
Kňaz:  Iďte v mene Božom. 
Všetci:  Amen.
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(Po požehnaní sa môže zaspievať pieseň, ktorá by vyjadrovala veľkonočnú 
radosť a  poďakovanie, napríklad chválospev Panny Márie: Velebí moja 
duša Pána. Kde je zvykom zaniesť pokrstené dieťa k oltáru Panny Márie, 
tento zvyk sa môže ponechať.)

– o –

Koľko krásnej symboliky a hlbokého významu!

A porovnajme toto všetko s naším povrchným chápaním krstu 
a naším poznaním o veľkosti krstného zasvätenia... Celý náš život 
by mal byť vlastne plnším prežívaním tohto slávnostného zasväte-
nia sa Kristovi. Aj pohania sa kedysi zasväcovali určitým božstvám. 
Vonkajším znakom ich „iniciácie“ bolo nosenie rúcha určitej farby, 
ktorá znázorňovala príslušné božstvo. Na toto naráža aj svätý Pavol 
vo svojich listoch, keď hovorí: „Všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, 
Krista ste si obliekli“ (Gal 3, 27). A  inde: „Oblečte si Pána Ježiša 
Krista!“ (Rim 13, 14). Chce tým povedať, že v celom živote pokrste-
ného sa musí javiť život samotného Krista. Krstom sa Kristus vtelil 
do  nás a  my do  neho, aby cez  nás mohol vykonávať svoje spasi-
teľské dielo na celom svete, aby sa cez nás mohli národy stretnúť 
s Kristom, a tak sa uskutočnila jeho túžba zjednotiť nás v jednom 
ovčinci, ktorého jediným pastierom bude on sám...

– o –

C. DÔSLEDKY KRSTNÉHO ZASVÄTENIA

1. Krst ako výzva na pokánie

Keď nás ako deti pokrstili, stala sa s  nami úžasná premena. 
Z človeka sa stáva zbožstvené Božie dieťa. Krstom sme boli všte-
pení do Krista, takže už nežijeme sebe, ale Kristovi. Tak ako sa štep 
stáva účastným na živote kmeňa, do ktorého bol vštepený, aj po-
krstený má žiť Kristovým životom. Tak to povedal aj Pavol: „Už ne-
žijem ja, ale vo mne žije Kristus“ (Gal 20, 20).

Krstom sme boli „pokristení“, ako nás na to upozorňuje aj slovo 
pokrstení. Krst je vlastne kristenie človeka. Tak ako sa pri štepení 
musí štep natrvalo spojiť s kmeňom, ak nechce odumrieť, aj kres-
ťan musí byť stále spojený s Kristom skrz „božiu miazgu“ – milosť 
posväcujúcu. Kde toto spojenie chýba, tam chýba aj život podľa 
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Ježišových slov: Ak ratolesť nie je spojená s  viničom, uschne 
a neprinesie ovocie (porov. Jn 15, 4). A nám ide práve o ovocie 
spojenia s Kristom.

Ak je krst kristením sa, premenou kresťana na Krista, je jasné, 
že krst nemôže byť jednorazovou záležitosťou, ktorú na nás vy-
konajú v spánku, alebo keď ešte nemáme rozum a neuvedomu-
jeme si, čo sa s nami deje. Nestačí, aby človek krst dostal, musí 
ho aj uvedomelo prijať. Veď k takej vážnej činnosti, akou je naša 
premena na Krista, treba náš uvedomelý súhlas. Na zodpovedné 
rozhodovanie treba mať preto solídne vedomosti o krste a Ježi-
šovej náuke, ako aj zrelý vek. Kým sme boli deti, toto mali robiť 
za nás rodičia a krstní rodičia. Keď sme však dospeli, musíme to 
urobiť my. Ak sme doteraz krst uvedomelo neprijali, nedivme 
sa, že sme kresťanské nepodarky, karikatúry Krista, odpudzujú-
ce ateistov aj iných bratov a sestry od Krista a jeho Cirkvi.

– o –

Čo však značí prijať krst? Čo znamená kristenie sa?

Predovšetkým dve veci.

Po prvé: snažiť sa zbavovať všetkých vlastností a  činností, 
ktoré nás robia nepodobnými Kristovi.

Po druhé: súčasne so zbavovaním sa nepodobností usilovať sa 
pozitívne pripodobňovať Kristovi v zmýšľaní, slovách i konaní.

Obidve tieto činnosti predpokladajú, aby sme sa dôkladne 
vhĺbili do Ježišovej náuky obsiahnutej v evanjeliách a v spisoch 
Svätého písma, prípadne v knihách, ktoré život Krista vysvetľujú 
a učia aplikovať na dnešné pomery.

Teda denné rozjímavé čítanie Svätého písma je podmienka, 
bez ktorej nie je možné prežívať svoj krst. Ak Krista nepoznáme, 
ako sa mu môžeme pripodobňovať?

Meditácia zo Svätého písma má svoj doplnok v dennom spy
tovaní svedomia. Počas spytovania uvažujeme o  tom, či sme 
sa cez deň snažili rozmýšľať, hovoriť a konať ako Kristus. A ne-
myslime si, že je to luxus alebo pokoncilový výmysel bigotných 



50

kresťanov. Omyl! To je príkaz Krista: „Milujte sa navzájom, ako 
som ja miloval vás!“ (porov. Jn 15, 12).

V meditácii spoznávame Ježiša i seba. Pomocou konkrétnych 
predsavzatí, ktorými meditáciu končíme, sa snažíme cez  deň 
nasledovať Krista. Zisťujeme však, že nám to ide ťažko, a ak sa 
spoliehame iba na seba, tak nám to nejde vôbec. Preto budeme 
musieť v modlitbe prosiť o milosť obrátenia – pokánia. Tú nám 
Pán sprostredkúva vo sviatosti pokánia a v Eucharistii.

Po úprimnom priznaní a  vyznaní viny vo  sviatosti pokánia 
získavame milosť pomáhajúcu potrebnú na to, aby sme pokánie 
mohli robiť. V Eucharistii máme pokrm, aby sme vytrvali na ces-
te nasledovania Krista.

– o –

Krst je teda každodenná snaha o  pokánie. Je to denná vý-
zva, ktorou nás Boh vyzýva robiť vnútornú zmenu v zameraní 
na  Krista. Práve preto prijatie krstu nemôže byť jednorazovou 
záležitosťou. Krst treba prijímať denne po  celý život. Každá 
obeta, každé zriekanie a námaha v službe bratov a sestier, kto-
ré sa rozhodneme urobiť, je každodenným kristením sa. Kris
tus bol celý pre iných. Podobne aj kresťan má patriť iným, a tak 
Kristovi. Krstom sú úspechy i  neúspechy v  povolaní, choroby, 
smrť drahých, ťažkosti, sklamania, strata zamestnania a  zrada 
ľudí, ktorých sme mali radi... Čiže všetko, čím sa môžeme pripo-
dobniť trpiacemu a slúžiacemu Kristovi. A ak chceme byť naozaj 
kresťanmi, potom budeme denne, hneď pri vstávaní, uvedome-
lo obetovať Pánovi všetky tieto krstné „príležitosti“, ktorými sa 
cez deň môžeme k nemu priblížiť.

Vo všeobecnej stati o krste sme povedali, že krst môže vyslu-
hovať každý človek, ktorý vie a chce krstiť. Práve tak to platí aj 
o  prijímaní krstu. Máme ho teda prijímať od  všetkých bratov 
a sestier, príjemných i nepríjemných. Dokonca by sa patrilo, aby 
sme vedeli o krst aj požiadať. To tiež patrí k jeho uvedomelému 
prijímaniu. Teda neprijímajme len to, čo nutne musíme od iných 
prijať. Nechajme sa aj dobrovoľne „krstiť“, aby sme sa čím prv 
ako kresťania skvalitnili.
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Tak to dnes pochopili už viacerí duchom alebo aj vekom mla-
dí pokonciloví kresťania. Pri  príležitosti výročia krstu, menín, 
narodenín alebo keď cítia vnútornú potrebu, požiadajú bratov 
a sestry, ktorí tiež milujú Pána Ježiša, aby im „udelili krst“.

V čom to spočíva?

Ak niekto chce, aby mu udelili krst, požiada o to bratov a ses-
try. Poprosí jedného z nich, aby zozbieral pripomienky o  jeho 
negatívnych vlastnostiach od všetkých tých, čo ho poznajú, prí-
buzných i  spolupracovníkov, ale najmä členov spoločenstva. 
Členovia spoločenstva sa zídu bez prítomnosti „krsteného“ a do-
hodnú sa na spoločnej mienke o jeho zlých vlastnostiach alebo 
správaní. Túto svoju spoločnú mienku napíšu. Ten, kto bol po-
žiadaný ako „krstný otec“ alebo „krstná matka“, mu pred celým 
spoločenstvom tento „krstný list“ jeho chýb a nedostatkov pre-
číta alebo odovzdá. V tomto prípade ide o takzvaný negatívny 
krst. Ak ho brat prijme, zaväzuje sa uvedomelo zbavovať vytknu-
tých chýb a zlých vlastností. Ostatní členovia spoločenstva mu 
pomáhajú svojimi modlitbami, slovami povzbudenia a službou 
napomínania, aby brat mohol svoj „krst“ prežívať, a tak sa pripo-
dobňovať Kristovi.

Okrem negatívneho krstu sa môže udeľovať aj takzvaný pozi
tívny krst. V tomto druhu „krstu“ spoločenstvo pripomenie bra-
tovi a sestre, ktorí o krst požiadali, jeho dobré, pozitívne vlast-
nosti, dary a charizmy, aby ich čo najúčinnejšie zapojil do slu-
žieb bratov a  sestier. Nevylučuje sa možnosť prijať pozitívny 
i negatívny krst súčasne.

Ak sa tieto formy bratskej služby úprimne používajú a pre-
žívajú, môžu byť výbornou pomôckou poznať sa a  priblížiť sa 
ku Kristovi. Obidva „krsty“ sa môžu v živote viackrát zopakovať, 
kedykoľvek cítime potrebu robiť pokánie, na ktoré sme sa prija-
tím krstu zaviazali.

– o –

Pri odstraňovaní svojich chýb a  nepodobností s  Kristom 
a pri osvojovaní si jeho vlastností a správania treba zvláštnu po
zornosť venovať takzvanej hlavnej chybe. Môže to byť jeden 
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zo siedmich hlavných hriechov: pýcha, lakomstvo, smilstvo, zá-
visť, obžerstvo, hnev a lenivosť. Mali by sme sa tu presnejšie vy-
jadriť. Nejde totiž o hriechy v pravom zmysle slova, ale o sedem 
hlavných náklonností, ktoré nás vedú k  prestupovaniu Božích 
prikázaní, čiže k  hriechu. Hlavnou chybou nazývame hlavný 
následok získaný dedične od našich predkov, ktorý ovplyvňuje 
celé naše konanie. Je to hriešna náklonnosť, ktorá je vrodená. 
Nemôžeme za to, že ju máme, ale sme povinní proti nej bojovať 
a potláčať všetky jej prejavy, a  to po celý život. Niekedy sa dá 
ľahko objaviť ako jedna z troch žiadostivostí, ktoré sa v človeku 
nezriadene hlásia po dedičnom hriechu. Ide o žiadostivosť tela, 
žiadostivosť očí a honosenie sa bohatstvom, čiže pýchu života, 
ako sme si o tom hovorili v Pohľadoch na život Krista, v stati o po-
kúšaní Pána Ježiša na púšti.

Boj s hlavnou chybou musí byť systematický. Nikdy si nena-
mýšľajme, že sme ho víťazne vybojovali. Kým žijeme, hlavná chy-
ba je v nás. Boh chce, aby sme sa bojom s ňou usilovali o podob-
nosť s jeho Synom, ktorý bol dokonalým človekom, podobným 
nám vo všetkom okrem hriechu.

Prežívanie krstu ako výzvy na stále pokánie, na stálu konver-
ziu, je prvá povinnosť vyplývajúca z toho, že sme krst nielen do-
stali, ale aj prijali. Toto prijatie treba aj výslovne urobiť, ak sme 
sa k  takémuto chápaniu krstu dostali. Cirkev nám na  to dáva 
príležitosť pri prvom svätom prijímaní, pri birmovke, pri sväte-
ní krstnej vody na  Bielu (Veľkú) sobotu alebo pri  duchovných 
cvičeniach. Okrem týchto verejných príležitostí by sme mali 
pri každom svätom prijímaní obnoviť Ježišovi svoj krstný sľub, 
že sa zriekame diabla, príležitostí na hriech a že chceme byť jeho 
vernými obrazmi, vydávajúcimi svedectvo pred ľuďmi.

Priatelia, iste mi dáte za  pravdu, že ak krst pochopíme ako 
výzvu na  stále pokánie, bude naše kresťanstvo príťažlivejšie aj 
pre odlúčených, aj pre neveriacich bratov. Splníme tak aj výzvu 
Jána Krstiteľa, ktorú adresoval všetkým, čo za  ním prichádza-
li k Jordánu dať sa pokrstiť: „Kajajte sa, lebo sa priblížilo Božie 
kráľovstvo“ (porov. Mk 1, 15). Takto prežívaný krst znamená vládu 
Boha nad pokrstenými, čiže Božie kráľovstvo v srdciach ľudí.

– o –



53

2. Krst ako začlenenie do spoločenstva svätých, do Cirkvi

Krstom sme boli vštepení do Krista a stali sme sa údmi jeho 
mystického tela, Cirkvi. A pretože ide o živé, organicky usporia-
dané spoločenstvo, pre každého z nás vyplývajú dve požiadavky:

Po prvé: Nijaký úd nemôže byť izolovaný od okolitých údov, 
s ktorými bezprostredne súvisí. 

Po druhé: Každý úd musí byť prostredníctvom iných údov 
spojený s Hlavou mystického tela, s Kristom.

Rozoberme si tieto body.

Po prvé: Odkedy nás mystické telo prijalo, náš život prestal 
byť životom izolovaného indivídua. Stali sme sa členmi cirkev-
ného spoločenstva, v ktorom sa bude odohrávať celý náš kres-
ťanský život.

Nemôžeme teda ostať ľahostajní k  potrebám, túžbam, sna-
hám a k životu našich bratov a sestier, spolu s ktorými tvoríme 
spoločenstvo viery, nádeje a lásky, Cirkev. Život pokrsteného 
sa musí odohrávať v tomto spoločenstve. Všetci musia mať jednu 
vieru, jednu nádej a musia byť spojení putami jednej lásky. Jed-
nu vieru a nádej môžu mať aj milióny ľudí. Ale jednu lásku, ak 
ide o praktickú lásku, čiže službu, môže mať iba niekoľko ľudí, 
ktorí sa navzájom poznajú, stretajú a slúžia si rôznymi službami 
podľa svojich potrieb. Nemôžeme prakticky milovať toho, s kým 
nemáme častý, úprimný kontakt. Láska je vec vrcholne praktic-
ká. Je to služba podľa potrieb bratov a sestier.

Preto sa žiada, aby sa členovia spoločenstva pravidelne stre-
távali (majú tvoriť duchovnú rodinu!) a upevňovali svoju lásku 
aj vzájomnými osobnými kontaktmi a službami. Na to treba užší 
okruh ľudí, ktorí sú schopní pravidelne sa stretať, spoločne sa 
modliť, úprimne sa vyrozprávať a  odhaliť svoje potreby, pode-
liť sa so  svojimi radosťami, neúspechmi a  bolesťami, pomáhať 
si hmotne i  duchovne a  spoločne slúžiť širším záujmom celej 
Cirkvi. Pri spoločnom apoštoláte a vzájomných službách môžu 
pomáhať aj niektoré hmotné prostriedky (byt, chata, auto, mag-
netofóny, videá).
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Je zrejmé, že pri vytváraní takéhoto spoločenstva budú Bo-
žie slovo a Eucharistia účinnými tvorcami jednoty. Veď Cirkev 
sa vždy tvorila pomocou Božieho slova a Kristovho tela a krvi.

V počiatkoch budú spoločenstvá vytvárať malé skupiny. Po-
stupným skvalitňovaním môžu prijímať nových členov, ale tak, 
aby ich rozsah nebol na úkor kvality. Zdá sa, že by v takejto sku-
pinke nemalo byť viac ako osem až desať ľudí. Pán Ježiš hovorí: 
„Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som 
ja medzi nimi“ (Mt 18, 20). Tým sám určil minimálny počet čle-
nov spoločenstva.

Život v spoločenstve je nutnou podmienkou realizácie náš
ho krstu. Ak sa nezaradíme do takéhoto malého spoločenstva 
viery, nádeje a  lásky, naše začlenenie do Cirkvi je neúplné. Aj 
prví kresťania vytvárali „domáce cirkvi“, do ktorých patrili oby-
vatelia jedného domu. Môžeme o  tom čítať v  listoch svätého 
apoštola Pavla.

Keď pohania videli, ako si prví kresťania vzájomne slúžia, ako 
sa vzájomne milujú, obdivovali ich a toto svedectvo lásky aj ich 
privádzalo ku Kristovi.

Po druhé: Okrem bratskej lásky, ktorá viaže všetkých kres
ťanov v smere horizontálnom, musí tu byť aj väzba vertikálna. 
Uskutočňuje sa poslušnosťou voči tým, ktorých Pán ustanovil 
za  pastierov stáda: „Kto vás počúva, mňa počúva, a  kto vami 
pohŕda, mnou pohŕda“ (Lk 10, 16). Aj Pán ustanovil Petra za vi-
diteľnú hlavu spoločenstva, ktoré vytvoril z  apoštolov. Cirkev 
bez poslušnosti nemôže jestvovať. Poslušnosť spája každého čle-
na s hlavou Cirkvi, z ktorej prúdi život do všetkých údov. Toto 
spojenie s hlavou – Kristom zabezpečuje rímsky biskup – pápež, 
ktorého poslúchajú biskupi na celom svete. Biskupov poslúcha-
jú kňazi a  duchovní vodcovia. Ich poslaním je viesť Boží ľud, 
ako to vyplýva z  krstu a  poverenia Cirkvi. Preto sa jednotlivé 
spoločenstvá nemajú izolovať od  farského spoločenstva, ktoré 
tvorí v Cirkvi základnú jednotku. Všetky spoločenstvá majú pod-
porovať oživenie viery vo farnosti.

– o –
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Každý člen Cirkvi musí byť spojený s hlavou Cirkvi posluš-
nosťou. Je preto prirodzené a zrejmé, že členovia toho istého 
spoločenstva musia mať jednotné duchovné vedenie, bez kto-
rého život kresťana v dnešných časoch nie je možný. Ak si niekto 
myslí, že na ceste za Kristom vedenie nepotrebuje, že si vystačí 
sám, splnia sa na ňom slová Písma: „Ak slepý vedie slepého...“ 
(Mt 15, 14). Smutná skúsenosť s mnohými kresťanmi ukazuje, kde 
skončí človek, ktorý nevedel alebo nechcel poslúchať.

Duchovný vodca spája spoločenstvo do jednoty svojou služ-
bou všetkým členom spoločenstva a členovia spoločenstva svo-
jou poslušnosťou voči nemu. Vidia v ňom priameho sprostred-
kovateľa Božej vôle. Vodca duchovne vedie viaceré spoločenstvá 
tak, aby si vzájomne slúžili podľa svojich potrieb. Keďže sám 
musí byť vedený kňazom alebo biskupom, cez biskupa a pápeža 
sa vo vertikálnej línii napája na Ježiša Krista.

Ak má byť cirkevné spoločenstvo pravou Kristovou cirkvou, 
jeho členovia musia byť viazaní dvojitou väzbou: láskou v smere 
horizontálnom (ktorej symbolom je otvorená náruč) a posluš
nosťou duchovnému vedeniu v smere vertikálnom. Tak vzni-
ká kríž, symbol kresťanstva. Jeho priečne ramená pripomínajú 
otvorenú náruč a zvislé brvno poslušnosť, ktorou Boží Syn spája 
nebo so zemou...

Ak len jedna z  týchto dvoch väzieb chýba, spoločenstvo sa 
naruší. „Domáca cirkev“ sa rozkladá a  nie je schopná vydávať 
svedectvo pred svetom.

Farské spoločenstvo by malo byť zložené z viacerých takých-
to domácich cirkví. Miestny farár by mal byť duchovným vod-
com aspoň tých, ktorí tieto domáce cirkvi vedú. Žiaľ, tento ideál 
je u nás ešte ďaleko od skutočnosti. To nás však nesmie odradiť 
od  toho, aby sme začali uskutočňovať myšlienku o  spoločen-
stvách „zdola“. Postupným skvalitňovaním členov spoločenstva 
by sme sa mali usilovať o vytvorenie nových spoločenstiev, ktoré 
budú viesť členovia základného spoločenstva. Krstom bol totiž 
každý z nás určený vykonávať tento „kráľovský“ úrad v Cirkvi. 
Nečakajme, že tieto pokoncilové myšlienky o Cirkvi, ktorá sa má 
prakticky realizovať v malých spoločenstvách, sa budú uskutoč-
ňovať administratívne. Kristus každému z nás povedal, že Božie 
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kráľovstvo sa podobá kvasu alebo horčičnému semienku. To 
nám dnes veľa hovorí, keď budujeme malé spoločenstvá viery, 
nádeje a lásky.

Členovia spoločenstva tvoria „malé stádo“, ktoré musí viesť 
spoločný život pod  vedením jedného pastiera. Spoločný život, 
to je predovšetkým spoločný cieľ, ktorý sa dosahuje spoločný-
mi prostriedkami. Všetci musia spolupracovať pri jeho dosaho-
vaní. Nejde teda o spoločenstvo rojkov, snobov, schádzajúcich 
sa pri  kávičke, pri  poháriku, na  hostinách alebo pri  tanci. Ide 
o  ľudí, ktorí chcú slúžiť vzájomne jeden druhému a  spoločne 
iným bratom a sestrám, ktorí ešte nedozreli. Preto by mali mať 
spoločný apoštolský cieľ, ktorý sa členovia budú snažiť spoločne 
dosahovať. Čo to je? Napríklad rozmnožovanie a šírenie dobrých 
kníh, katechizovanie detí, opatrovanie chorých, práca s  deťmi 
a  mládežou cez  voľné dni a  prázdniny, písanie a  prepisovanie 
kníh, služby lásky starým a nevládnym bratom a sestrám, pomoc 
mnohodetným rodinám, či už finančná, alebo varovaním detí. 
Takto si manželia môžu oddýchnuť, zúčastniť sa na  bohosluž-
bách alebo sa stretnúť v  spoločenstve... Srdce milujúce Krista 
vidí, kde by mohlo účinne zmierniť biedu duševnú alebo telesnú.

Všetky tieto služby lásky má usmerňovať a zjednocovať oso-
ba, ktorá všetkým bezprostredne naznačuje Božiu vôľu. V opač-
nom prípade začnú členovia spoločenstva hľadať seba, realizovať 
sa v apoštoláte a medzi bratov a sestry sa vnesú rozpory, ktoré 
narušia jednotu.

Na záver si prečítajme, či sme azda povedali niečo nové, 
alebo len vytiahli na  svetlo to, čo stáročia zapadalo prachom 
a čo po Druhom vatikánskom koncile je základnou smernicou 
pre obnovu Cirkvi:

„Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na brat
skom spoločenstve, na  lámaní chleba a  na modlitbách. 
Všetkých sa zmocňovala bázeň; prostredníctvom apoštolov 
sa dialo množstvo divov a  znamení. Všetci, čo uverili, boli 
pospolu a všetko mali spoločné. Predávali pozemky a ma-
jetky a rozdeľovali ich všetkým, podľa toho, ako kto potre
boval. Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch 
lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali po-
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krm. Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. A Pán každý 
deň rozmnožoval tých, čo mali byť spasení“ (Sk 2, 42 – 47).

A trocha ďalej môžeme čítať:

„Množstvo veriacich malo jedno srdce a  jednu dušu. 
A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale 
všetko mali spoločné. Apoštoli veľkou silou vydávali sve
dectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočíva-
la veľká milosť, veď medzi nimi nebolo núdzneho, lebo všet-
ci, čo mali polia alebo domy, predávali ich a čo za ne utŕžili, 
prinášali a kládli apoštolom k nohám, a rozdeľovalo sa každé-
mu podľa toho, kto ako potreboval“ (Sk 4, 32 – 35).

– o –

„Kde sú laici apoštolsky činní iba ako jednotlivci, či už 
pre spomenuté príčiny alebo z osobitných dôvodov, vyplývajú-
cich napríklad z povinnosti ich zamestnania, je predsa vhodné 
schádzať sa na rozhovory v menších skupinách bez akejkoľ
vek bližšie stanovenej záväznosti alebo organizačnej formy, 
ale takým spôsobom, aby to vždy bolo pre iných viditeľným zna-
kom cirkevného spoločenstva s opravdivým svedectvom lásky. 
Takto si budú priateľstvom a spoločnou výmenou skúseností 
navzájom duchovne pomáhať a  posilňovať sa, aby prekoná
vali životné a pracovné ťažkosti, vyplývajúce z priveľkej osa-
motenosti, a tak ich apoštolát bude prinášať hojnejšie ovocie“ 
(dekrét o laickom apoštoláte, Apostolicam actuositatem, 17).

– o –

3. Krst ako účasť na trojakom úrade Krista

Zaštepená ratolesť má účasť na  živote kmeňa, do  ktorého 
bola zaštepená. Kresťan, ktorý prijal krst, má byť tiež účastný 
na Kristovom životnom poslaní. Snaží sa zbavovať všetkých ne-
podobností s Kristom a osvojovať si jeho myslenie, reč a sprá-
vanie. Zároveň musí plniť aj trojaké poslanie, ktoré plnil Kristus 
počas svojho pozemského života.

Ide o poslanie (úrad) prorocké, kňazské a pastierske (krá
ľovské).
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Kristus plnil úrad proroka, čiže zjavoval ľuďom Božiu vôľu. 
To bolo vlastným poslaním všetkých prorokov Starého zákona. 
Proroci žili v dôvernom spojení s Bohom, ktorý im zjavoval svoju 
vôľu. Túto Božiu vôľu mali oznamovať ostatným ľuďom. A muse-
li to robiť bez ohľadu na to, či im to bude vhod alebo nevhod... 
Ich údel zrejme nebol ľahký, lebo Božia vôľa nebola vždy vôľou 
ľudskou. Často sa skrížila, a tak bol prorok vždy terčom urážok, 
ale aj kameňov. Mnohí proroci museli svoje prorocké poslanie 
spečatiť krvou alebo vyhnanstvom. A toto má robiť aj kresťan: 
zjavovať ľuďom Božiu vôľu tak, ako nám ju zjavil Ježiš Kristus 
v  evanjeliu. Nesmieme pochybovať o  tom, že sa dostaneme 
do konfliktu s ľuďmi. Pán to povedal: Podľa toho budú poznať, že 
ste moji učeníci, keď vás budú prenasledovať... Ak mňa prena-
sledovali, aj vás budú… Učeník nie je nad učiteľa!

Kresťan teda musí s láskou napomínať, karhať, hovoriť ľuďom 
pravdu do očí, aj keď ho to bude stáť nielen stratu zamestnania, 
ale aj stratu ich priateľstva, stratu slobody i života v službe Slova. 
Slovné svedectvo však môže pôsobiť len tam, kde sme predtým 
zapôsobili svojím životom, životom služby tým, ktorých chceme 
naprávať. Predpokladom plnenia tohto prorockého poslania je 
denné uvažovanie a modlitba zo Svätého písma, časté radenie 
sa pred Pánom s prosbou: Ukáž mi, Pane, svoje cesty a nauč ma 
kráčať po tvojich chodníkoch! Len dôverné spojenie s Kristom 
v modlitbe a Eucharistii umožní prorokovi Nového zákona zja-
vovať ľuďom Božiu vôľu z evanjelia.

Ako vidíme, apoštolát, šírenie Kristovej blahozvesti nie je 
pre  kresťana koníčkom, ktorý mu vypĺňa voľný čas. Je tvrdou 
povinnosťou, ktorá vyplýva z prijatého krstu a zo sviatosti bir-
movania. Každému by mali zaznieť slová svätého Pavla: „Beda 
mi, keby som nehlásal evanjelium“ (1 Kor 9, 16). Aj pre nás platí 
výrok svätca prvých storočí Cirkvi: Mori possum, tacere vere non 
possum! Môžem zomrieť, ale nie mlčať!

Každému kresťanovi musí dnes znieť v ušiach: Maličkí si žia-
dajú jesť a niet nikoho, kto by im pokrm podával! Pán nás raz 
bude tvrdo a nemilosrdne súdiť za naše mlčanie, že sme hlad-
ných nekŕmili, smädných nenapájali... možno z lenivosti, možno 
preto, že sme „prázdne studne“, neschopné tíšiť smäd po Kristo-
vej láske...

– o –
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Kristus vykonával aj kňazský úrad. Bol a je jediným najvyš-
ším kňazom Novej zmluvy.

„Keďže teda máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol 
nebesia, Ježiša, Božieho Syna, držme sa svojho vyznania. Veď 
nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťa-
mi, veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu. Pri-
stupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli mi-
losrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase. Lebo kaž
dý veľkňaz, vybratý spomedzi ľudí, je ustanovený pre ľudí, 
aby ich zastupoval pred Bohom, aby prinášal dary a obety 
za hriechy... (Hebr 4, 14 – 16; 5, 1).

Kňaz je mostom (pontifex – staviteľ mosta), ktorý spája ľudí 
s Bohom, ustavične prosí a sa obetuje, aby toto spojenie nepre-
stalo. Hlásanie a skutková ilustrácia Božej vôle mu dávajú dosť 
možností prinášať obety. Kristus Veľkňaz sám seba priniesol ako 
obetu, aby nás zmieril s Otcom. Obetoval za nás svoju krv a obe-
tuje sa denne nespočetnekrát na našich oltároch pri svätej omši.

To je poslanie aj kresťana, ktorý prijal svoj krst. Aj on má 
účasť na Kristovom kňazstve a má spolu s Kristom prinášať dary 
a obety za hriechy svoje i bratov. Ide tu o najzákladnejšiu účasť 
na Kristovom kňazstve, ktorá sa stupňuje pri kňazskej vysviacke. 
Plnosť Kristovho kňazstva sa dosahuje biskupskou vysviackou.

Každý veľkňaz je vybratý spomedzi ľudí. To preto, aby ich 
chápal, rozumel im, na vlastnej koži poznal ich slabosti, aby bral 
na seba ich kríže a hriechy a prosil Otca o odpustenie. Vykoná-
va tak službu stáleho zmierovania Boha s ľuďmi. Toto poslanie 
si musíme dnes viac ako inokedy uvedomiť, keď sme ponorení 
v  tme novopohanstva, ateizmu a  ľahostajnosti toľkých kresťa-
nov. Aj my máme byť kňazskými dušami, ako bol napríklad Ab-
rahám, ktorý svojimi modlitbami a vierou vyprosoval zmierenie 
a odvrátenie zaslúžených Božích trestov. Jedna takáto úprimná 
kňazská duša je požehnaním a záchranou celej farnosti i národa. 

Okrem modlitieb za zmierenie má kresťan, účastný na Kris
tovom kňazstve, denne prinášať Bohu obety, čiže zriekať sa 
jemu príjemných vecí a činností, a tak prinášať náhradu za všet-
kých, ktorí týmto veciam a  činnostiam otročia. Uvedomuje si 
Pánove slová: „Kto chce ísť za  mnou a  nezriekne sa všetkého, 
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nemôže byť mojím učeníkom“ (porov. Lk 14, 33). Pán žiada ocho-
tu nechať všetko. Nemusíme sa báť, že nám ostane dlžný. Kto 
uveril týmto jeho slovám, pocítil, že stokrát viac dostal už tu 
na zemi...

Kristovo kňazstvo je večné. Preto sa nekončí ani účasť kres-
ťana na  jeho kňazstve, ktorá sa začala krstom. V  pozemskom 
živote budeme spolu s  Kristom prinášať obety chvály, vďaky, 
odprosenia, prosby. Po smrti a po skončení sveta budeme spo-
lu s Kristom prinášať ustavičnú chválu a vďaku. Myslime na to 
vo  chvíľach, keď cítime ťarchu kríža, ktorý nevládzeme sami 
niesť. Pán je s nami, ide pred nami, aby sme pri pohľade na neho 
čerpali silu obetovať sa a slúžiť druhým.

– o –

Kristus vykonával úrad kráľovský, čiže pastiersky. Hovorí: 
„Ja som dobrý pastier. Poznám svoje ovce a moje poznajú mňa“ 
(Jn 10, 14). Poslaním pastiera je bdieť nad  zvereným stádom, 
vodiť ho na  pašu, chrániť ho pred nepohodou počasia a  pred 
vlkmi... Kristus, náš vodca, ide pred nami a vedie nás k večné-
mu cieľu. Sýti nás nielen evanjeliom, ale aj svojím telom a krvou. 
Po svojom odchode odovzdal celé svoje stádo – ovečky i barán-
kov – Petrovi a ustanovil ho za pastiera celej Cirkvi. Vyvolil mu 
aj spolupracovníkov a tí zasa svojich spolupracovníkov... a tak je 
to až po naše časy.

Účasť na  pastierskom úrade Krista značí duchovne viesť 
tých, ktorých nám Pán zveril. Pastier nie je na to, aby vykoris-
ťoval svoje ovečky, aby z  nich ťažil pre  seba, ale aby im slúžil. 
Pritom ich nemá poháňať zozadu, ale má kráčať vpredu ako ich 
živý vzor, za ktorým ovečky rady idú... Ak teda niekto v Cirkvi 
vykonáva pastiersky úrad, musí si uvedomiť, že je to úrad služ-
by stádu, ktoré mu zveril Kristus. Kristus prišiel slúžiť všetkým. 
Každý, kto Krista zastupuje, musí predovšetkým slúžiť. Kraľovať 
značí slúžiť a slúžiť Bohu znamená kraľovať. Pápež sa celkom 
vhodne nazýva „sluhom sluhov Božích.“ Autorita v  Cirkvi je 
služba. Nie je to prostriedok vyvyšovania sa, nafukovania a se-
bauctievania, prípadne – ako to bolo – prostriedok vykorisťo-
vania. Hovoríme „bolo“ v nádeji, že to tak už nebude... A tak aj 
tá najmenšia služba autority v Cirkvi je služba tým, ktorým sme 
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ustanovení za  pastierov. Ak sme teda pastiermi svojej rodiny, 
vodcami spoločenstiev, farármi farností, biskupmi diecéz alebo 
pápežom celej Cirkvi, musíme slúžiť tým, za  ktorých pred Pá-
nom zodpovedáme...

Predovšetkým musíme poznať svoje ovečky, lebo len tak im 
budeme môcť slúžiť. A keďže máme byť ich vodcami, musíme ísť 
pred nimi, aby v nás videli živý vzor toho, čo od nich vyžaduje-
me. Celkom tak, ako to povedal Pán, ktorý tiež kráčal pred nami: 
„Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám“ 
(Jn 13, 15).

Takto pochopená autorita, pastiersky úrad alebo úrad krá-
ľovský, duchovné vodcovstvo nebude na  ťarchu tým, ktorí sú 
nám zverení. Bude pre nich úľavou, pre nás však ťažkým krížom, 
na ktorom sa máme za nich obetovať.

Prijatím krstu sme prijali aj poslanie duchovne viesť zverené 
stádo ku Kristovi.

– o –

Priatelia, končíme kapitolu o  krste. Spoznali ste, že krst je 
zrodenie nového človeka. Ak úprimne prežívame svoj krst, tak 
všetko ostatné je len rozvíjaním krstnej milosti, ktorú sme zís-
kali vštepením do Krista. Pochopili sme, že celý kresťanský ži-
vot je len uskutočňovaním nášho krstného sľubu, ktorým sme sa 
zriekli diabla, jeho skutkov, jeho pýchy a ktorým sme sľúbili, že 
budeme žiť Kristovým životom.

Po tom, čo sme tu o krste povedali, by sme sa mali pevne roz-
hodnúť, či chceme svoj krst prijať, alebo ho odmietnuť ako niečo, 
čo nám ako malým deťom bez nášho vedomia nanútili rodičia 
či starí rodičia. Ak sa ho rozhodneme prijať, pokorne poprosme 
o silu, aby sme boli dôslední aj po tejto voľbe. Veď všetka naša 
schopnosť je od Boha, sami od seba svoj krst nedokážeme pre-
žívať...

Vonkajším vyjadrením tejto vnútornej túžby po  úprim-
nom prežívaní krstu nech je obnovenie krstného sľubu nielen 
po prečítaní tejto úvahy o krste, ale každoročne na Veľkonočnú 
vigíliu a pri duchovných cvičeniach.

– o –
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III. SVIATOSŤ BIRMOVANIA

1. Potreba a pojem sviatosti birmovania 

Čo všetko sa nám vynorí v hlave, keď počujeme slovo „bir-
movka“! Sviatočné alebo biele šaty, biskup, slávnostný obed a to 
„najhlavnejšie“: hodinky, zlatá retiazka, tranzistorový prijímač, 
zlatý náramok... a mnoho iných moderných a cenných hračiek 
a predmetov. Tí uvedomelejší si azda spomenú aj na to, že ide 
o prijatie Ducha Svätého alebo o sviatosť dospelosti kresťana...

Žiaľ, je to tak a veľmi často je to tak...

Myslím, že je potrebné prehĺbiť si vedomosti o tejto druhej, 
tak veľmi sprofanovanej sviatosti.

Z histórie Cirkvi vieme, že v prvotnej Cirkvi sa táto sviatosť 
vysluhovala spolu s krstom, dokonca aj u novonarodených detí. 
Je to teda sviatosť, ktorá dopĺňa sviatosť krstu a  prehlbuje 
jeho účinnosť.

Zo Svätého písma vieme, že apoštoli ju vysluhovali, i  keď 
v evanjeliách sa výslovne nespomína.

„Keď sa apoštoli, ktorí boli v  Jeruzaleme, dopočuli, že 
Samária prijala Božie slovo, vyslali k nim Petra a Jána. Oni 
ta zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého, lebo 
na nikoho z nich ešte nezostúpil; boli iba pokrstení v mene 
Pána Ježiša. Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svä-
tého“ (Sk 8, 14 – 17).

V podobnej situácii bol aj svätý Pavol v Efeze:

„Kým bol Apollo v  Korinte, Pavol pochodil po  horných 
krajoch a prišiel do Efezu. Tam našiel akýchsi učeníkov a po-
vedal im: ,Dostali ste aj Ducha Svätého, keď ste uverili?‘ Oni 
mu odvetili: ,Ani sme nepočuli, že je Duch Svätý.‘ On sa opý-
tal: ,Ako ste teda boli pokrstení?‘ Oni odpovedali: ,Jánovým 
krstom.‘ Pavol povedal: ,Ján krstil krstom pokánia a hovoril 
ľudu, aby uverili v toho, ktorý prichádzal po ňom, to jest v Je-
žiša.‘ Keď to počuli, dali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša. A keď 
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na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý; i hovo-
rili jazykmi a prorokovali“ (Sk 19, 1 – 6).

V Samárii hlásal evanjelium diakon Filip (Sk 6, 5). On aj krstil 
tamojších kresťanov, ale nemal právomoc birmovať. To bolo vy-
hradené apoštolom. Tak to bolo v Efeze, kde Apollo, ktorý nebol 
apoštol, hlásal Kristovu náuku a krstil.

Kristus pred odchodom prisľúbil, že pošle apoštolom aj os-
tatným, ktorí v neho uveria, Tešiteľa, Ducha pravdy, ktorý apoš-
tolov uvedie do plnej pravdy (porov. Jn 16, 13). Ten vydá o ňom 
svedectvo (porov. Jn 15, 27).

Apoštoli až do Turíc boli ešte vždy len „deťmi“, neschopní pl-
niť úlohu, ktorú im Kristus zveril. Aj oni museli dozrieť na do-
spelých kresťanov. Dozreli v pamätný deň Turíc, keď Duch Svä-
tý zostúpil na  nich v  podobe ohnivých jazykov. Vtedy všetci, 
na ktorých zostúpil Duch Svätý, cítili, ako sa do nich vlieva sila, 
svetlo, odvaha, nebojácnosť. A  začínajú verejne hlásať Krista 
so všetkou neohrozenosťou…

Toto všetko by v nás mala spôsobiť sviatosť birmovania!

Krstom sme sa stali Božími deťmi, ale nedospelými, nedozre-
tými.

Sviatosť birmovania nás robí dospelými údmi Kristovho 
mystického tela, vyzbrojuje nás poznaním, Kristovou pravdou 
a  odvahou vyznávať ho a  ohlasovať, a  ak bude treba aj smr
ťou o ňom svedčiť ako apoštoli po príchode Ducha Svätého. 
Táto sviatosť nás robí plnoprávnymi členmi bojujúcej Cirkvi, 
teda Kristovými vojakmi, ako svätý Pavol nazýva svojho žiaka 
Timoteja: „Trp spolu so  mnou ako dobrý vojak Krista Ježiša!“ 
(2 Tim 2, 3).

Birmovaním sa ako príslušníci bojujúcej Cirkvi stávame zod-
povednými za šírenie Kristovho kráľovstva na zemi. Musíme sa 
snažiť Kristovi podmaniť svet, v ktorom žijeme, a nebáť sa aj tr-
pieť prenasledovanie za vieru.

Už z  týchto myšlienok vidíme, že ide o veľmi dôležitú svia-
tosť. Aj keď pre spásu nie je nutná, predsa nám značne uľahčuje 
spasiť si dušu a šíriť Kristovu náuku. Birmovanie je vysviackou 
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kresťana za  Kristovho apoštola. Kto prijal túto sviatosť, spo-
lu s ňou prijal aj zodpovednosť za šírenie evanjelia v prostredí, 
v ktorom žije. 

Z povedaného vyplýva, že sviatosť birmovania by sme mali 
prijímať až vtedy, keď sme schopní uvedomiť si zodpovednosť 
a povinnosti, ktoré berieme na seba jej prijatím. Nijako nemô-
žeme súhlasiť s tým, čo vidíme dnes u nás, že ju prijímajú malé 
deti, ktoré zvyčajne nemôžu pochopiť zodpovednosť, ktorú 
na seba berú. Mali by ju prijímať tí, ktorí sa uvedomelo hlásia 
za Kristových učeníkov, sú ochotní aj trpieť za Krista a znášať 
všetky príkoria za svoju vieru. Nemôžeme sa odvolávať na prax 
prvotnej Cirkvi, ktorá bola krvavo prenasledovaná. Deti birmo-
vali preto, aby hrdinsky obstáli spolu s  rodičmi, s ktorými ich 
viedli na popravisko! Vo väčšine našich rodín ani zďaleka nie je 
také ovzdušie viery, akým bolo presýtené ovzdušie rodín prvých 
kresťanov a ktoré by zaručovalo kresťanskú výchovu detí.

Prijatiu tejto sviatosti by malo predchádzať dôkladné štúdium 
Ježišovej náuky a cvičenie sa v kresťanskom živote. Až potom by 
sme mali žiadať o jej udelenie, aby v nás mohla účinne pôsobiť. 
Ak ju vysluhujeme deťom, tak len v nebezpečenstve straty života 
alebo ak deti vyrastajú v takom rodinnom ovzduší, kde vdychujú 
do seba nielen Kristovu náuku, ale aj príkladný život svojich hl-
boko veriacich rodičov. Tak to bolo aj u prvých kresťanov. Také 
deti aj päť- či šesťročné sú duchovne zrelé, dospelé a môžu byť 
apoštolmi Krista (napríklad svätý Dominik Savio).

Ak sme v dnešnej dobe svedkami toľkých odpadnutí od viery 
a zrád Krista, či to nie je výsledok povrchnej prípravy a prijíma-
nia sviatosti birmovania...?

Ako ináč si vysvetlime, že prestávajú chodiť do kostola, pri-
stupovať k sviatosti pokánia a k prijímaniu toľkí kresťanskí učite-
lia, úradníci, ba aj robotníci a roľníci, plní strachu, často zbytoč-
ného? A koľkí sa zo strachu nesobášia v kostole, nedávajú krstiť 
deti, ale nahrádzajú to slávnostným civilným sobášom a zápisom 
do matriky narodených detí?!

Vari sa táto sviatosť stala neúčinnou? Vari Duch Svätý už nie 
je tešiteľ, obranca, povzbuditeľ, sila a oheň, ktorý dokáže zapa-
ľovať aj tie najchladnejšie srdcia?
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Nie! Na  vine sme my, lebo sme stratili milosť posväcujúcu, 
s ktorou v nás odumrel aj nadprirodzený život. Len my zabra-
ňujeme pôsobeniu milosti, ktorú sme dostali prijatím sviatosti 
birmovania. Ani Boh nemôže pôsobiť v duši človeka, poškvrne-
nej ťažkým hriechom. Zabudli sme na Ježišove slová, ktoré sú 
podmienkou života: „Ak nebudete jesť moje telo a piť moju krv, 
nebudete mať v sebe život“ (porov. Jn 6, 53). To dobre vedeli aj 
prví kresťania, a preto čerpali silu z Krista. Sviatosť birmovania 
v nich často vyvolávala predivné účinky.

– o –

2.  Matéria, forma, účinky, vysluhovateľ a prijímateľ sviatosti 
birmovania

Látkou sviatosti birmovania je krizmácia, čiže mazanie čela 
birmovanca krizmou.

Krizma je olivový olej, zmiešaný s balzamom a posvätený bis-
kupom na Zelený štvrtok pri zvláštnej svätej omši, ktorú biskup 
slúži v katedrálnom kostole a pri ktorej sa svätia aj ostatné oleje, 
používané pri vysluhovaní iných sviatostí.

Krizma je vhodným znakom účinkov sviatosti birmovania. 
Obsahuje olivový olej a balzam.

Olej jemne vniká do tela a robí ho hladkým. Kedysi sa ním 
natierali zápasníci, aby boli obratnejší pri zápase. Olej znázorňu-
je, že sviatosťou birmovania prenikajú do duše dary Ducha Svä-
tého, a tak sa stáva spôsobilejšou na duchovné boje. Tieto boje 
musí kresťan zvádzať s vlastným telom, so svetom a s diablom. 
Voňavý balzam znázorňuje vôňu čností dokonalého kresťanské-
ho života, ku ktorému táto sviatosť poskytuje zvláštnu Božiu po-
moc. Okrem toho má balzam aj liečivé účinky. Dáva sa na rany, 
aby sa rýchlejšie hojili. Aj birmovanec musí počítať s  tým, že 
v  boji za  Krista utŕži rany, ktoré táto sviatosť pomáha liečiť. 
Krizmou sa maže čelo a birmujúci súčasne kladie ruku na hlavu 
birmovanca tak, ako to robili apoštoli. Kladenie rúk znázorňu-
je odovzdávanie poslania, úlohy šíriť Kristovu náuku. Birmova-
nec túto úlohu prijíma a  zaväzuje sa byť bojovníkom za  víťaz-
stvo Kristovho kráľovstva na zemi. Mazanie krizmou pripomína 
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ono „duchovné pomazanie“, ktoré sme dostali v Kristovi. On nás 
označil svojou pečaťou a  vložil nám do  sŕdc závdavok Ducha 
(porov. 2 Kor 1, 21 – 22).

Boh kresťanov pomazal a  označil svojou pečaťou, t. j. Du-
chom Svätým.

Účinkom sviatosti birmovania je vtlačenie nezmazateľného 
znaku Kristovho bojovníka, a preto sa maže čelo v podobe kríža, 
aby tento znak kresťan stále verejne nosil a nehanbil sa zaň.

Pri vysluhovaní sviatosti birmovania v latinskej Cirkvi sa bis-
kup pri pomazaní ľahkým úderom dotkol birmovancovho líca, 
aby mu pripomenul, že pre  Krista musí byť ochotný znášať aj 
údery a  prenasledovanie. Tento obrad pripomínal pasovanie 
stredovekého rytiera, ktorého pri pasovaní udreli mečom.

– o –

Forma sviatosti birmovania sa menila podľa rôznych obra-
dov. Ináč sa vysluhovala sviatosť birmovania v  západnej, ináč 
vo východných cirkvách. Až donedávna sa v západnej Cirkvi po-
užívali slová: „M., značím ťa znakom kríža a posilňujem ťa kriz-
mou spasenia v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“

Nové obrady vysluhovania sviatosti birmovania určujú formu 
slovami: „M., PRIJMI ZNAK DARU DUCHA SVÄTÉHO.“ Je to 
formula, ktorá sa používala v gréckej cirkvi od 4. storočia. To, že 
po Druhom vatikánskom koncile ju prevzala aj západná Cirkev, 
svedčí zrejme o snahe priblížiť sa aj takto k našim odlúčeným 
bratom.

Pán Ježiš sám neurčil formu sviatosti birmovania, ako je to 
pri krste. Ponechal to na Cirkev, ktorá preto môže meniť aj for-
mulu. Robí to však vzhľadom na tradície prvotnej Cirkvi.

– o –

Základným účinkom sviatosti birmovania je vtlačenie ne
zmazateľného znaku, ktorým sa pobirmovaný človek pripodob-
ní Kristovi, stane sa Kristovým bojovníkom a  obrancom viery 
Cirkvi. Ako vojenská rovnošata značí, že jej nositeľ nie je už iba 
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jednoduchý občan, ale význačný člen a  obranca štátu, tak ne-
zmazateľný birmovný znak naznačuje, že pobirmovaný je bojov-
níkom a obrancom Kristovho kráľovstva.

Birmovanie v nás rozmnožuje milosť posväcujúcu a hojnosť 
darov Ducha Svätého, ktoré sme dostali pri  krste. Dáva nám 
zvláštnu posilu, aby sme až do smrti statočne vyznávali a obha-
jovali svoju vieru.

Toto nadprirodzené posilnenie (confirmatio), ktoré obsahu-
je aj právo na  pomáhajúce milosti, potrebné pre  birmovanca 
na horlivé vyznávanie viery, je takzvanou sviatostnou milosťou 
sviatosti birmovania. Birmovanie je doplnením sviatosti krstu. 
Krstom sme sa zrodili do nadprirodzeného života, birmovaním 
dosahujeme nadprirodzenú dospelosť.

Okrem týchto riadnych účinkov sviatosti birmovania spô-
sobuje Duch Svätý aj účinky mimoriadne. Najmä v  prvotných 
kresťanských časoch po prijatí sviatosti birmovania mnohí, na-
plnení Duchom Svätým, prorokovali, hovorili cudzími jazykmi, 
zázračne uzdravovali alebo konali aj iné skutky. Takéto účinky 
dáva Boh na posilnenie viery a jej rýchlejšie šírenie.

Birmovanie je vysviacka kresťana pre apoštolát.

Pobirmovaný kresťan nesmie byť ľahostajný k okolitému sve-
tu, ktorý má podmaňovať Kristovi Kráľovi. Prijatím sviatosti bir-
movania sa rozhodol šíriť Kristovu náuku svojím životom i slo-
vami. Už krstom sme prijali hodnosť prinášať ovocie Kristovej 
lásky medzi ľudí. Birmovaním získavame právo a povinnosť byť 
apoštolmi Krista a hlásať jeho evanjelium aj tým, ktorí do Cirkvi 
nepatria. To hovorí aj Druhý vatikánsky koncil v dekréte o apoš-
toláte laikov.

Ako to robiť?

Tak ako prví kresťania. Pre nich žiť bol Kristus a smrť bola 
pre nich ziskom. Milovali sa navzájom takou láskou, akou ich mi-
loval Kristus. A milovali aj tých, ktorí ich prenasledovali, mučili, 
udávali... Všetkým sa odplácali iba láskou. Láska získavala sym-
patie pohanov, podmaňovala si ich. Keď videli vzájomnú lásku 
kresťanov, zatúžili poznať a milovať zdroj tejto lásky, Krista.
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To je prvý a najúčinnejší spôsob apoštolátu: osobný príklad 
vo  všetkom: v  plnení povinností stavu, zamestnania i  občian-
skych povinností. Ak kresťania nedokážu žiť dokonalejšie ako 
ateistickí manželia, snúbenci, mladíci a  devy, deti, robotníci, 
roľníci, úradníci, učitelia, vojaci a študenti, tak ich kresťanstvo 
je nanič. Môžeme aj my, ako kedysi Tertulián, povedať svojim ne-
priateľom a prenasledovateľom: „Ukážte nám takých otcov, mat-
ky, devy, mladíkov, vojakov, učiteľov... akými sú kresťania, potom 
uveríme vám i vašim bôžikom!“?

Od osobného príkladu treba prejsť k  šíreniu Božieho slo
va rozličnými spôsobmi: rozprávaním, písaním, prepisovaním 
a požičiavaním kníh, privádzaním do kostola, ku kňazovi alebo 
k vzdelanému laikovi... Na spôsobe, akým to robíme, nezáleží. 
Láska je vynachádzavá. Kresťan v každej dobe nájde formu, ako 
hlásať Krista iným.

Ak sme utrpením pripútaní na lôžko alebo k nečinnosti, ne-
myslime si, že sme neproduktívni, že nemôžeme apoštolovať. 
Ak svoje utrpenie, bolesti a sebazaprenia spájame s Kristovým 
utrpením, môžeme vykupovať ľudstvo a  dopĺňať to, čo chýba 
k úplnosti Kristovmu utrpeniu v Cirkvi. Nikto nie je takým veľ-
kým apoštolom, akým sa môže stať trpiaci človek. Svätá Terezka 
z Lisieux je toho krásnym vzorom, nám dostupným a blízkym. 
Veď žila iba nedávno.

Okrem apoštolátu utrpenia je tu aj apoštolát modlitby. 
Kristus hovorí: „Čokoľvek budete prosiť od môjho Otca v mo-
jom mene, dá vám to... Proste a  dostanete...“ (porov. Jn 14, 13; 
Mt 7, 7). Milosť obrátenia sa dá vyprosiť pre každého, ak sa náj-
du ľudia, ktorí svoje utrpenie a skutky budú pretkávať dennými 
prosbami za obrátenie. Nikto sa teda nemôže vyhovárať, že nie 
je súci na apoštolát. Všetci, čo boli pobirmovaní, získali potreb-
nú kvalifikáciu pre apoštolát, len ju svojou lenivosťou a ľahostaj-
nosťou nesmú utrácať...!

Počujme, čo o  apoštoláte laikov hovorí Druhý vatikánsky 
koncil v dekréte o laickom apoštoláte:

„Apoštolát jednotlivcov je veľmi potrebný a  naliehavý 
v krajoch, kde je vážne obmedzená sloboda Cirkvi. V takých 
veľmi ťažkých pomeroch laici, pokiaľ možno, nahrádzajú 
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kňazov, vystavujú nebezpečenstvu aj svoju osobnú slobodu, 
ba zavše i  život; vyučujú kresťanské náboženstvo tých, čo 
žijú v  ich prostredí, učia ich nábožne žiť a  katolícky zmýš-
ľať, nabádajú ich často pristupovať k sviatostiam a pestovať 
nábožnosť, najmä eucharistickú. Svätý cirkevný snem, vzdá-
vajúc z hĺbky duše vďaky Bohu za to, že ani v našich časoch 
neprestáva vzbudzovať uprostred prenasledovaní hrdinsky 
smelých laikov, vinie ich k sebe s otcovskou láskou a vďač-
ným srdcom“ (Apostolicam actuositatem, 17).

– o –

Riadnym vysluhovateľom sviatosti birmovania je biskup. 
Biskup je totiž nástupcom apoštolov a v prvotnej Cirkvi birmo-
vali apoštoli. Mimoriadnym vysluhovateľom je kňaz, ktorý dostal 
oprávnenie birmovať. Každý kňaz získava vysviackou za kňaza 
moc birmovať, ale môže ju užívať len s dovolením biskupa alebo 
cirkevného práva.

Podľa kánonu 883 Kódexu kánonického práva môže naprí-
klad kňaz birmovať osobu, ktorá prekročila detský vek, t. j. za-
vŕšila sedem rokov, ak túto osobu mocou svojho úradu alebo 
z  poverenia diecézneho biskupa krstí alebo prijíma do  plného 
spoločenstva Katolíckej cirkvi. Hociktorý farár alebo kňaz môže 
birmovať tých, čo sú v nebezpečenstve smrti.

Podľa najnovších úprav o  vysluhovaní sviatosti birmovania 
biskup vysluhuje túto sviatosť spolu s prítomnými kňazmi, ak je 
veľký počet birmovancov.

Sviatosť birmovania môže prijať každý pokrstený človek. Ak 
ju chce prijať s osohom, musí ju prijať v stave milosti posväcujú-
cej, dostatočne poučený a vycvičený v kresťanskom živote. Pre-
to spravidla pristúpi pred jej prijatím k sviatosti pokánia a k svä-
tému prijímaniu. Ak ju prijíma v stave ťažkého hriechu, pácha 
svätokrádež, ťažko hreší. Sviatosť prijíma platne, ale bez účinku. 
Sviatostná milosť je blokovaná hriechom a môže začať pôsobiť 
až po získaní milosti posväcujúcej v sviatosti pokánia, prípadne 
vzbudením dokonalej ľútosti.
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Aby sviatosť mohla účinne pôsobiť, musí ju prijať človek, kto-
rý používa rozumové schopnosti, teda človek dospievajúci alebo 
dospelý.

Z účinkov tejto sviatosti vidíme jej potrebnosť. Nie je síce ne-
vyhnutná pre spásu ako krst alebo sviatosť pokánia po ťažkom 
hriechu, ale ak ju vlastnou vinou neprijmeme, škodíme svojej 
duši a vystavujeme sa nebezpečenstvu straty viery.

– o –

3. Obrad vysluhovania sviatosti birmovania

Sviatosť birmovania sa vysluhuje spravidla počas svätej omše. 
Dôvod je zrejmý. Všetky milosti plynú z Kristovej obety, ktorá sa 
svätou omšou sprítomňuje.

Po evanjeliu svätej omše pri  udelení sviatosti birmovania 
si biskup sadne ako otec medzi svoje deti a  miestny farár ale-
bo správca fary mu privádza svoje deti, aby ich predstavil spolu 
s birmovnými rodičmi.

Otec biskup sa im prihovorí v krátkej homílii, stručne vysvetlí 
význam toho, čo ide robiť a čo birmovanci prijmú prijatím svia-
tosti birmovania.

Potom každý z  prítomných birmovancov sám vyzná vieru 
tým, že odpovedá na otázky biskupa, na ktoré kedysi odpovedali 
jeho krstní rodičia. Vyhlási, že sa zrieka diabla, že verí v trojje-
diného Boha, v Cirkev, vo večný život v spoločenstve so svätý-
mi v nebi. K tomuto vyznaniu sa pripojí aj biskup a vyzná vieru 
Cirkvi slovami: „Takto veríme my, takto verí Cirkev, ku ktorej sa 
hrdo hlásime v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.“ Nato zhromaž-
denie veriacich, ktorí sú už pobirmovaní, vyjadrí svoj súhlas slo-
vami: „Amen.“ Tak nech sa stane.

Potom diakon podá biskupovi krizmu. Biskup ide ku  kaž-
dému birmovancovi. Ten, čo priviedol birmovanca, položí mu 
pravicu na plece a povie biskupovi birmovancovo meno. Biskup 
urobí palcom, namočeným do krizmy, kríž na čele birmovanca 
a povie:

M., PRIJMI ZNAK DARU DUCHA SVÄTÉHO. 
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Birmovanec odpovie: Amen.

Biskup dodá: Pokoj s tebou.

Birmovanec odpovie: I s duchom tvojím.

Keď kňazi pomáhajú biskupovi pri  birmovaní, diakon podá 
biskupovi všetky nádoby s krizmou, kňazi po jednom pristupujú 
k nemu a on každému z nich podá nádobku s krizmou. Po poma-
zaní si biskup (kňazi) umyje ruky.

Obetné dary pri obetovaní, ktoré nasleduje po ukončení vy-
sluhovania sviatosti birmovania, prinášajú biskupovi zástupco-
via birmovancov. Nimi ponúknu Bohu celý ďalší život so všetký-
mi ťažkosťami a bojmi, ktoré s prijatou sviatosťou vzali na seba, 
spolu aj s radosťami, ktoré budú pri šírení Kristovej náuky preží-
vať. Vo svätej omši sa premenia na Krista, s ktorým sa majú všet-
ci birmovanci spojiť vo  svätom prijímaní. Je veľmi nesprávny 
zvyk, že birmovanci i s rodičmi a s birmovnými rodičmi pri svä-
tej omši nedostávajú sväté prijímanie „pre nedostatok času“. Veď 
sú tam prítomní viacerí kňazi, ktorí môžu súčasne vysluhovať 
sväté prijímanie, a teda tento zlozvyk nie je opodstatnený.

Ak hovoríme, že každá svätá omša má byť spojená so svätým 
prijímaním všetkých prítomných veriacich, tak to platí predo-
všetkým o omšiach pri udeľovaní sviatostí.

Na konci svätej omše biskup udelí všetkým slávnostné požeh-
nanie, ktoré ich má sprevádzať aj pri  uskutočňovaní poslania, 
ktoré sviatosťou birmovania prijali – hlásať Kristovu náuku, a tak 
šíriť Kristovo kráľovstvo.

– o –

Pri udeľovaní sviatosti birmovania si birmovanec dáva bir
movné meno. Toto meno si zvolí sám a  má vyjadrovať jeho 
túžbu nasledovať život svätca, ktorého meno si zvolil. Nevolíme 
ho teda podľa krstného mena birmovných rodičov! Pri krste mu 
meno dali rodičia bez jeho vedomia. Teraz sa má sám vyjadriť, 
akým spôsobom chce nasledovať Krista s pomocou svätca, kto-
rého meno si zvolil.
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Birmovnými rodičmi môžu byť len kresťania, ktorí žijú prí-
kladným kresťanským životom a sami sú pobirmovaní. Ich po-
vinnosťou je povzbudzovať birmovné dieťa vo  viere, dávať mu 
príklad kresťanského života. Ak by birmovanec stratil rodičov 
alebo krstných rodičov, birmovní rodičia mu majú byť podpo-
rou a ochrancami. Myslím, že je veľmi vhodné, aby birmovnými 
rodičmi boli krstní rodičia, ak si vzorne plnili svoje povinnosti 
voči krstnému dieťaťu. Veď birmovanie je doplnenie krstu a  je 
vhodné, aby tí, ktorí boli pri „zrodení“ dieťaťa pre nadprirodze-
ný život, boli aj pri jeho „dozretí“ na dospelého kresťana. Značne 
by to zjednodušilo situáciu, lebo dnes ťažko nájsť zodpovedných 
krstných i birmovných rodičov.

Ak sa niekde dopúšťajú rodičia nerozumnosti pri uspokojo-
vaní duchovných potrieb svojich detí, tak tu veľmi často. Volia 
birmovných i  krstných rodičov len z  ľudských ohľadov alebo 
z vypočítavosti, aby ich deti boli obdarené hodnotnými hmotný-
mi darmi bez toho, aby mali záruku, že si budú plniť povinnosti 
krstných alebo birmovných rodičov.

Obdarovanie birmovancov, o  ktorom sme hovorili na  za-
čiatku kapitoly, by nemuselo byť zlozvykom, keby sme duchov-
ne prežili prijatie sviatosti. Prijatý birmovný darček by nám mal 
pripomínať bohatstvo darov Ducha Svätého, ktoré prijímame, 
a slúžiť nám ako pripomienka tejto veľkej udalosti. Preto dávame 
hodnotný darček, aby si ho birmovanci cenili a pri pohľade naň 
si pripomínali povinnosti, ktoré prijali sviatosťou birmovania. 
Ak darček nespĺňa túto úlohu, bolo by lepšie ho nedávať. Bolo 
by načase očistiť chápanie a predstavy o tejto sviatosti. Prežívali 
by sme aj v dnešnej, pre náboženstvo takej ťažkej dobe, menej 
zrád, pohoršení a pokrytectva zo strany kresťanských rodičov, 
učiteľov a vychovávateľov, keby sme účinne prijímali túto svia-
tosť a umožnili jej pôsobiť v nás životom v milosti posväcujúcej. 
Nepomôže nám, keď dáme deti krstiť, birmovať a sobášiť v kos-
tole, ale nebudeme prežívať Kristove slová: Ak nebudete jesť 
moje telo a piť moju krv, nebudete mať v sebe život!

– o –

OAMDG et BMV!
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