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314. Prečo menujeme krst najpotrebnejšou sviatosťou?
Krst menujeme najpotrebnejšou sviatosťou preto, lebo bez krstu nikto
nemôže byť spasený.
a) Bez krstu nemôže byť spasené ani dieťatko, keby po narodení zomrelo, lebo nemá
nadprirodzený život. Preto dávajú rodičia pokrstiť svoje deti čím skôr po narodení.
b)Krst má dve „náhrady“: môže byť nahradený dvoma spôsobmi. 1. Ak nepokrstený človek podstúpi
pre Krista Pána mučenícku smrť, bude spasený. O takom človekovi hovoríme, že bol pokrstený
„krstom krvi“. 2. Ak nepokrstený dospelý človek túži po spasení, ak sa usiluje konať to, čo mu
káže a chrániť sa toho, čo mu svedomie zakazuje, ak si spáchané hriechy ľutuje dokonalou
ľútosťou, bude spasený. O takom človekovi hovoríme, že bol pokrstený „krstom túžby“.

315. Kedy ustanovil Ježiš Kristus sviatosť krstu?
Ježiš Kristus Pán ustanovil sviatosť krstu, keď povedal apoštolom:
„Iďte a učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha
Svätého“. (Mt 28,19)
316. Ako treba krstiť?
Krstiť treba takto: na hlavu krstencovu treba liať vodu a pri tom povedať
tieto slová: „(Meno) ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“.
a) K platnosti krstu sa vyžaduje, aby krstiaci mal úmysel konať to, čo koná Cirkev Kristova, keď krstí.
b) Krstiť sa má krstnou vodou, ale v prípade súrnej potreby sa pri krste môže použiť hocaká
prírodná voda.

317. Kto má krstiť?Krstiť má vysvätený duchovný, ale v súrnej potrebe môže
krstiť každý človek. Sám seba nemôžeme nikto pokrstiť.
318. Čo sme sľúbili pri krste?
Pri krste sme sľúbili:
1. že budeme pevne veriť všetko, čo Kristus Pán učil;
2. že budeme odporovať pokušeniam diabla (zlého).
Sľub urobili miesto nás krstní rodičia. My si ho máme z času na čas obnoviť. Krstný sľub si
verejne obnovujeme pred prvým svätým prijímaním a každoročne sa Svätú sobotu (Bielu) po
požehnaní krstnej vody.

319. Čo je povinnosťou krstných rodičov?
Povinnosťou krstných rodičov je starať sa, aby ich duchovné dieťa bolo
vychované tak, ako to oni v jeho mene sľúbili pri krste.
a) krstný rodič má byť katolík
b) krstný rodič vstupuje s krstencom do duchovného príbuzenstva

320. Čo je birmovanie?
Birmovanie je sviatosť, ktorou Duch Svätý posilňuje pokrsteného človeka,
1. aby vieru v Ježiša Krista nezaprel
2. aby si vládal ochrániť nadprirodzený život
a) Slovo birmovať značí v slovenčine toľko, ako upevniť alebo posilniť.
b) Z Písma svätého a z ústneho podania vieme, že sviatosť birmovania ustanovil Ježiš Kristus.

321. Kto udeľuje sviatosť birmovania?
Sviatosť birmovania udeľuje biskup.
Mimoriadne môže birmovať aj kňaz, ak je na to splnomocnený. Človeku, nachádzajúcemu sa
v nebezpečenstve smrti, môže udeliť sviatosť birmovania farár.

322. Ako udeľuje biskup sviatosť birmovania?
Biskup udeľuje sviatosť birmovania takto:
1. položí ruku na hlavu birmovanca a pomaže ho na čele krizmou, pri čom
2. hovorí: „Meno“ prijmi znak daru Ducha Svätého“.
a) Pri birmovaní pohladí biskup birmovanca slabo na líce a povie: „Pokoj s tebou“.
b) Pred birmovaním vystrie biskup ruky nad všetkých birmovancov a vzýva Ducha Svätého, aby
na nich zostúpil. Po birmovaní udelí všetkým požehnanie. Pri obidvoch týchto úkonoch majú
byť prítomní všetci, čo v ten deň prijímajú sviatosť birmovania.

323. Čo je krizma?
Krizma je s balzamom zmiešaný olivový olej, posvätený biskupom na
Zelený štvrtok.
Olejom sa naznačuje duševná sila, ktorú pri birmovaní dostávame. Balzamom sa naznačuje
ľúbezná vôňa kresťanského života, akým má obirmovaný človek žiť.

324. Ako sa máme pripraviť k prijatiu sviatosti birmovania?
K prijatiu sviatosti birmovania sa máme pripraviť takto:
1. získame si primerané náboženské vedomosti
2. modlíme sa k Duchu Svätému
3. vyspovedáme sa a pristúpime k svätému prijímaniu
4. urobíme si predsavzatie, že chceme žiť a zomrieť ako kresťania.
Birmovanie je sviatosť živých, preto ju nesmieme prijať, keď máme na duši smrteľný hriech.

325. Čo je povinnosťou birmovaných rodičov?
Povinnosťou birmovaných rodičov je dávať svojmu birmovanému
dieťaťu príklad kresťanského života.
a) Birmovaným rodičom môže byť len ten, kto už prijal sviatosť birmovania.
b) Medzi birmovancom a jeho birmovným rodičom vznikne duchovné príbuzenstvo.

326. Kedy ustanovil Ježiš Kristus Sviatosť Oltárnu?
Ježiš Kristus ustanovil Sviatosť Oltárnu pri Poslednej večeri.
a) Sviatosť Oltárnu prisľúbil Ježiš Kristus po zázračnom rozmnožení chleba na púšti.
b) O ustanovení Sviatosti Oltárnej čítame v Písme svätom slová, ktoré nasledujú. „Keď teda
večerali, Ježiš Kristus vzal chlieb, požehnal ho, lámal a dával svojim učeníkom hovoriac:
„Vezmite a jedzte z neho všetci: Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.
A vzal kalich, vďaky vzdával a dal im ho hovoriac: „Vezmite a pite z neho všetci: Toto je
kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to nová
a večná zmluva. Toto robte na moju pamiatku.
c) Pamiatku ustanovenia Sviatosti Oltárnej si pripomíname pri každej svätej omši, najmä však na
Zelený štvrtok a na sviatok Božieho Tela.

