
Krst a nový život                         
s Bohom. (Viera v Boha)



Akú odpoveď 
by ste dali 
Ježišovi?

 Ako a kedy sa nám darí modliť?

 Máme svoje miesto (kútik) na modlitbu? 

 Ako to zvládame ráno? Prečo je dôležitá modlitba ráno?

 Vieme sa modliť spolu ako rodina? Alebo s kým sa modlievame, 
aby sme v rodine udržiavali kontakt s Bohom?

 Čo nám pomáha pri modlitbe?

 Ktoré modlitby máme najradšej?

 Prečo sa máme modliť formulované modlitby? Ktoré sa ešte učíme 
a ktoré už poznáme? Verím v Boha už vieme? A ruženec?

 Vieme sa modliť vlastnými slovami?

 Čo myslíte – kedy môžeme povedať, že sa vieme modliť? (Aká by 
teda mala byť naša modlitba?)



Čo vieme?
Zopakuj si...

1. Veríme v: 
A: jedného Boha 
B: v 3 bohov 
C:  Máme 4 božské osoby



Čo vieme?

2.Veríme v: 

A: v Boha moc spravodlivého 

B: všemohúceho 

C: krásneho 



Čo vieme?

Veríme v: 

A: Spasiteľa neba i zeme 

B: Stvoriteľa zeme 

C: Stvoriteľa neba i zeme



Čo vieme?

Veríme , že: 

A: Ježiš sa narodil z Panny Márie a 
Jozefa 

B: Ježiš sa narodil z Panny Márie 

C: Ježiš sa narodil na Veľkú Noc



Čo vieme?

Veríme, že: 

A: Ježiš trpel za vlády Poncia Piláta 

B: Ježiš trpel za vlády Pilátneho Poncia 

C: Ježiš trpel za vlády Piláta Ponciálneho



Čo vieme?

Veríme, že: 

A: Pán Ježiš po smrti vstal zo 
zeme 

B: Pán Ježiš na tretí deň zomrel 

C: Pán Ježiš tretieho dňa vstal z 
mŕtvych 



Krst

 Ako nazývame hriech, ktorým sa previnili Adam a Eva? 
 dedičný hriech 

 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 

 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) 

 Pre oživenie si pozri katechézu o krste (trvá iba 3min): 
https://youtu.be/_gfwSqeIUBA

 O príprave na krst: https://krst.tvoj-strom.info/ (urobte si doma s 
deťmi 14 dňovú pripomienku krstu – môže to byť večer pred alebo po 
modlitbe – stačí sa porozprávať o tých 14 častiach a uvedomiť si ich 
hodnotu.)

https://youtu.be/_gfwSqeIUBA
https://krst.tvoj-strom.info/


Krst

Kto ustanovil sviatosť krstu? 
 Pán Ježiš: „Choďte a učte všetky národy a krstite 

ich...“

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.

K čomu ma krst zaväzuje? 
 Rozmýšľať ako Ježiš o Rozprávať ako Ježiš o 

Konať ako Ježiš (rásť v jednote s Ježišom).



Krstné sľuby

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. 

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)



Ponuky pre 
rast

 Dôležitosť modlitby a života podľa krstných sľubov... - aby sme 
rástli vo vzťahu a porozumení s Bohom i ľuďmi a aby sme 
oslabovali pôsobenie zla.

 Ako zápasíme v modlitbe? Modlime sa ruženec... Aby sme mali 
vieru, za deti, za manželstvo, za rodinu, prácu, ...

Úloha pre rodičov – popracovať na svojej obnove (pomôcka):
https://youtu.be/4fLlt-X1GX4
a
https://www.youtube.com/watch?v=-Y383qhTc8E

(Odporúčanie – pozrite si film o sociálnych sietiach, ktorý dali 
dokopy ich vlastní ľudia pre výstrahu:  Sociální dilema 2020)

https://youtu.be/4fLlt-X1GX4
https://youtu.be/4fLlt-X1GX4
https://www.youtube.com/watch?v=-Y383qhTc8E


Prajem Vám 
požehnaný čas

Tomu, komu/čomu venujeme svoj čas 

dokazujeme, 

že ho milujeme!



Budúce stretko 14.11. 2021


