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RODINNÁ POBOŽNOSŤ NA VÝROČIE UDELENIA 

SVIATOSTI KRSTU 

1. Slávenie výročia krstu je pripomenutím si nesmierneho daru, ktorý sme dostali a zároveň 
záväzku žiť ako kresťan a pripodobňovať svoj život Kristovi. Pre slávenie rodinnej pobožnosti 
si treba vymedziť čas, ale aj pripraviť miesto. 

2. Potrebné pomôcky: miska s vodou (podľa možnosti so svätenou vodou), Sväté písmo, 
sviečka (podľa možnosti krstná svieca). 

3. Pred začiatkom pobožnosti si vyberte jedno z týchto čítaní z Nového zákona: Rim 6,3-5, Gal 
3,26-28 alebo Ef 4,1-6. Pripravte si Bibliu otvorenú na vybraný úryvok. 

4. Misku s vodou položte na stôl. Do blízkosti misky položte zapálenú sviečku. Ak je k 
dispozícii, použite krstnú sviečku oslávenca. Zhromaždite sa okolo stola a vyberte lektora 
a toho, kto povedie modlitbu. Skratka „V.“ označuje osobu vedúcu domácu liturgiu – otca, 
matku, alebo iného člena rodiny,; skratka „S.“ označuje spoločné odpovede. 

ÚVOD 

V.: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 

S.:  Amen. 

V.:  Dnes je deň, keď si ty, [meno], bol/a pokrstený/á. V tento deň ťa ako 
kresťana prijala tvoja rodina a Cirkev. Dnes ťa opäť poznačíme znakom 
kríža, aby sme si pripomenuli, že si bol/a pokrstený/á v mene Otca i Syna 
i Ducha Svätého. Vypočujme si slová Svätého písma. 

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA 

Lektor:  Čítanie z [názov knihy]. 

(prečíta vybraný úryvok) 

Lektor:  Počuli sme Božie slovo. 
S.:  Bohu vďaka. 

V.:   V krste sme boli naplnení Kristovým svetlom. Nech vždy kráčame 
ako deti svetla a udržiavame plameň viery živý v našich srdciach. 
Nech žijeme každý deň s vedomím svojej pravej identity 
milovaných Božích detí. A keď príde Pán, nech mu vyjdeme v 
ústrety so všetkými svätými do nebeského kráľovstva, aby sme s ním 
žili na veky vekov. 

S.:  Amen. 
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OBNOVENIE KRSTNÝCH SĽUBOV 

V.:  Drahí bratia a sestry, milé deti, všetci máme účasť na veľkonočnom 
tajomstve, lebo v krste sme boli pochovaní s Kristom, aby sme s ním 
povstali k novému životu. Sľúbme teraz, že budeme ako deti svetla 
kráčať vždy vo svetle Kristovom a budeme verní Pánu Ježišovi až do 
smrti. Preto sa vás pýtam: 

V.:  Zriekate sa hriechu, aby ste mohli žiť v slobode Božích detí? 

S.:  Zriekam. 

V.:  Zriekate sa vábivých pokušení, aby vás neovládol hriech? 

S.:  Zriekam. 

V.:  Zriekate sa zlého ducha, pôvodcu a kniežaťa hriechu? 

S.:  Zriekam. 

V.:  Veríte v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? 

S.:  Verím. 

V.:  Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna a nášho Pána,  
      narodeného z Márie Panny, umučeného a pochovaného,  
      ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? 
S.:  Verím. 

V.:  Veríte v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo  
      svätých, v odpustenie hriechov vo vzkriesenie tela a v život večný? 
S.:  Verím. 

V.:  Nech nás Pán Ježiš zachová vo svojej láske, aby sme si hodnosť Božích 
detí chránili nepoškvrnenú pre život večný na veky vekov.  

S.:  Amen. 

 

5. Ten, čo vedie domácu liturgiu, prípadne rodičia a krstní rodičia, urobia svätenou vodou 

znamenie kríža na čele oslávenca; potom sa každý sám môže prežehnať so svätenou vodou. 
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SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH 

V.:  Bratia a sestry, prosme nášho milosrdného Pána Ježiša za nášho 

oslávenca. Modlime sa aj za jeho/jej rodičov a krstných rodičov i za 

všetkých pokrstených. 

Lektor prednesie prosby: 

1. Pane Ježišu, upevni nás vo viere a urob z nás verných učeníkov  

a svedkov tvojho evanjelia. 

S.: Prosíme ťa, vyslyš nás. 

2. Pomáhaj nám k svätosti života a veď nás do radostí svojho kráľovstva. 

S.: Prosíme ťa, vyslyš nás. 

3. Daj rodičom i krstným rodičom živú vieru, aby boli dobrým 

príkladom pre svoje deti. 

S.: Prosíme ťa, vyslyš nás. 

4. Zachovaj vo svojej láske naše rodiny. 

S.: Prosíme ťa, vyslyš nás. 

5. Aj nás všetkých obnov, Pane, aby sme si živšie uvedomili  

svoje znovuzrodenie v krste. 

S.: Prosíme ťa, vyslyš nás 

VZÝVANIE SVÄTÝCH 

V.:  A teraz sa obráťme k svätým o pomoc: 

 

V.:  Svätá Mária, Matka Božia  S.: oroduj za nás. 

V.:  Svätý Ján Krstiteľ   S.: oroduj za nás. 

V.:  Svätý Jozef    S.: oroduj za nás. 

V.:  Svätý Peter a Pavol   S.: orodujte za nás. 
 

6. Možno pridať i mená ďalších svätcov, predovšetkým patrónov detí, kostola a obce. 

 

V.:  Svätý M., M.... (krstný a birmovný patrón oslávenca) S.: orodujte za nás. 

V.:  Svätí anjeli strážcovia     S.: orodujte za nás. 

V.:  Všetci Boží svätí a sväté     S:. orodujte za nás. 
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MODLITBA PÁNA 

V.:  V krste sme boli prijatí za Božie deti. Preto sa v duchu Božích detí 

modlime v jeho mene, ako nás naučil náš Pán: 

 

 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 zlého. Amen. 

ZASVÄTENIE NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE 

V.:  Spoločne sa zasväťme Panne Márii. 

Je možné sa pomodliť 3x Zdravas´, Mária... alebo Pod tvoju ochranu... zakončené 

spoločným zvolaním: Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe 

utiekame! 

ZÁVEREČNÁ MODLITBA 

V.:  Pane, daj, nech sa v našej rodine rozmnožuje Božia milosť,  

 rozvíja viera, rastie nádej a posilňuje láska.  

 Nech nás žehná Pán Boh všemohúci,  

 ktorý nás z vody a z Ducha Svätého znovuzrodil pre život večný; 

 nech nám dá milosť, aby sme boli vždy a všade živými členmi jeho ľudu 

 a nech nám uštedrí svoj pokoj v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. 

S.: Amen. 

V.:  V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 

S.:  Amen. 
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