
1. Ako nazývame hriech, ktorým sa previnili Adam a Eva?  

 dedičný hriech. 

 Dedičný preto, lebo sa narodíme tak, že sme odlúčení od Boha – nepatríme mu. Boh nás má rád 

a túži po nás, ale čaká, kým ho pozveme do svojho srdca, aby nás mohol prijať do svojej rodiny – má 

nás veľmi rád. 

2. Čo znamená byť pokrstený?  

 zmýva sa mi dedičný hriech (ale aj všetky hriechy, ak prijímam krst neskôr)  

 stávam sa Božím dieťaťom  

 stávam sa členom Cirkvi = Božej rodiny  

3. Aké sú symboly krstu?  

 krstná košieľka (čisté srdce, milosť posväcujúca= Boh prebýva v mojom srdci)  

 krstná svieca (symbolizuje Ježiša, ktorý je svetlom)  

 voda (nový život, očistenie)  

4. Kto ustanovil sviatosť krstu?  

  Pán Ježiš: „Choďte a učte všetky národy a krstite ich...“ 

5. Ako sa krstí?  

 Kňaz leje dieťaťu vodu na čelo a hovorí pri tom slová: „MENO (napr. František), ja ťa krstím v mene 

Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. 

6. K čomu ma krst zaväzuje?  

 Rozmýšľať ako Ježiš o Rozprávať ako Ježiš o Konať ako Ježiš (rásť v jednote s Ježišom). 

7. Kedy si obnovujeme krstné sľuby? 

 Kedykoľvek to cítime za potrebné.  

 Pri veľkých udalostiach – napr. pred prvým svätým prijímaním, pred birmovkou....   

 Keď sme zanechali život podľa viery a chceme to napraviť.  

8. Čoho sa zriekame a čo vyznávame pri krstných sľuboch? 

 Zriekame sa: Diabla, jeho skutkov (hriechov) a pokušení (aby nám nezničili srdce).  

 Vyznávame vieru v Boha Otca, Syna, Ducha Svätého a Cirkev (ktorú si vytvára Boh ako svoju rodinu 

– pri krste sa stávame Božími synmi a dcérami.) 

9. Dôležitosť modlitby a života podľa krstných sľubov...  

 Podľa toho, aký mám život a teda ako som obdarený, podľa toho sa mám aj rozvíjať. 

 Mojou úlohou je teda rozvíjať priateľstvo a porozumenie s Bohom i ľuďmi a aby sme oslabovali 

pôsobenie zla. 

10.  Ako a prečo zápasíme v modlitbe?  

 Strážime si pre ňu čas (pravidelnosť), snažíme sa modliť sústredene a s dôverou. 

 Modlime sa ruženec, alebo aj iné modlitby... aby sme mali vieru, za deti, rodičov, za manželstvo (aj 

iné povolania), za rodinu, prácu, zdravie, ... 

 Bez modlitby sme veľmi slabí. Ak sa modlíme, tak umožňujeme, aby nás Pán Boh  viedol, chránil 

a pomáhal nám.  


