POUČENIE
„§ 1. Aby sa dieťa dovolene pokrstilo, je potrebné, aby rodičia, aspoň jeden z nich alebo kto ich
zákonne zastupuje, súhlasili; 2. aby bola opodstatnená nádej, že bude vychovávané v
katolíckom náboženstve; ak taká nádej úplne chýba, má sa krst podľa predpisov partikulárneho
práva odložiť, pričom sa rodičom vysvetlí dôvod.“ (kánon 868 Kódexu cirkevného práva)

NÁDEJ NA VÝCHOVU
Túto nádej zabezpečujú buď sami rodičia, alebo, ak z nejakých dôvodov nežijú úplne kresťanským
životom a sami ešte potrebujú byť doň uvedení, tak najlepšie krstní rodičia (ale môže to byť aj
niekto iný, napríklad aj bratia a sestry z farnosti, ktorí sa na tento záväzok podujmú).

KRSTNÍ RODIČIA
„Aby sa krstná milosť mohla rozvíjať, je dôležitá pomoc rodičov. To je aj úloha krstného otca alebo
krstnej matky, ktorí majú byť presvedčenými veriacimi, schopnými a ochotnými pomáhať
novopokrstenému, dieťaťu alebo dospelému, na jeho ceste kresťanského života. Ich úloha je
skutočnou cirkevnou službou (officium, čiže úrad).“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi 1255 –
upravené)

/

/

1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné: 1. aby ho určil sám
krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak nie sú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol
schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;* 2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup
nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu
treba pripustiť výnimku; 3. aby bol katolík, ktorý už prijal birmovanie a najsvätejšiu Eucharistiu, a
viedol život primeraný viere a úlohe,** ktorú má prijať; 4. aby nebol postihnutý nijakým
kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným; 5. aby nebol otcom alebo matkou
krstenca. (kánon 874 Kódexu cirkevného práva)
* to znamená, že má najlepšie denný kontakt s krstným dieťaťom (a nie je odniekadiaľ zďaleka), je
blízky rodine dieťaťa a môže a chce sa aktívne podieľať na jeho výchove hlavne vo viere a v živote
s Bohom;
** čiže ak má rodinu, tak je cirkevne zosobášený; zúčastňuje sa na bohoslužbách, podieľa sa na
živote farnosti, žije skutočným životom viery a má spoločenstvo s Bohom, ktorého ako učeník
nasleduje – a teda môže všetky tieto veci odovzdať svojmu krstnému dieťaťu a naučiť ho im.

NA OBRAD
Na obrad krstu nezabudnúť so sebou priniesť biele rúcho (krstnú košieľku) pre dieťa a sviecu,
ktorá dieťaťu potom ostane k jeho 1. sv. prijímaniu.

