
 
 

Škola: Gymnázium Bl. Pavla Petra Gojdiča 

Vyučujúci: Mgr. Jana Sojková 

Ročník: druhý 

Názov učiva: Sviatosť krstu 

 

Ciele: a/  Kognitívny: Vysvetliť základné učenie o sviatosti krstu. 

 b/  Afektívny: Oceniť hodnotu a dôležitosť sviatosti krstu v živote kresťana. 

 c/ Psychomotorický: Formovať myslenie kresťana a viesť ho k napĺňaniu  

       kresťanského posolstva. 

Metódy: motivačná, metóda rozhovoru, fixačná – ústne zhrnutie.  

Formy: skupinová. 

Pomôcky: Sv. Písmo, zošit, pero. 

Časový rozsah: 

ÚVOD (7 minút) 

- spoločná modlitba 

- zápis do triednej knihy 

- spoločné opakovanie učiva z predchádzajúcej hodiny: 

 

Na predchádzajúcej hodine sme si povedali, že všetky sviatosti sú stretnutím so 

samotným Ježišom Kristom. Rozdelili sme si ich na iniciačné sviatosti: krst, myropomazanie 

a Eucharistia, ďalej na uzdravujúce sviatosti: sviatosť zmierenia a sviatosť chorých 

a napokon na sviatosti spoločenstva a poslania: sviatosť manželstva a sviatosť kňazstva. 

PREDSTAVENIE UČIVA (hlavná časť) (7 minút) 

Učiteľ vedie motivačný rozhovor, cez ktorý zisťuje, či študenti boli niekedy prítomní na 

slávení sviatosti krstu. Pýta sa, čo si pamätajú z tohto slávenia. 

Na dnešnej hodine si povieme o prvej sviatosti uvádzania do kresťanského života, ktorou je 

sviatosť krstu. 

 

VÝKLAD (hlavná časť) (15 minút) 

Čo je to krst? Krst je základná sviatosť, brána, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. 

Zjednocuje nás s Ježišom Kristom, vťahuje nás do jeho vykupiteľskej smrti na kríži a tak nás 

vyslobodzuje z moci hriechu, očisťuje od všetkých osobných hriechov a umožňuje nám spolu 

s ním vstať z mŕtvych k životu, ktorý sa nekončí. Krst je zmluva s Bohom, v ktorej človek má 

povedať Bohu svoje slobodné „áno“.  

Na minulej hodine sme si povedali, že každá sviatosť má svoj pôvod v Božom Slove, preto si 

teraz prečítame niekoľko textov zo Sv. Písma (učiteľ na tabuľu napíše súradnice zo Sv. 

Písma, vyzve žiakov, aby ich vyhľadali vo svojich Bibliách a nahlas prečítali).  

Rim 6, 4, Jn 3, 5, Rim 14, 8, 1Kor 12, 13, Rim 8, 17. 

 

Čo je matériou a formou sviatosti krstu? 

Matéria: voda. 

Forma: „Krstí sa služobník Boží (meno) v mene Otca i Syna i Sv. Ducha, amen.“ 

 

 



 
 

Čo sa deje pri krste? 

Pri krste sme oslobodení od hriechu, vytrhnutí z moci smrti – zmýva sa nám dedičný hriech 

a všetky ostatné hriechy; stávame sa údmi Kristovho tela – členmi Cirkvi; stávame sa 

Božími deťmi a dedičmi neba – sme predurčení k večnému životu. 

 

Súčasný pápež František vo svojej krstnej katechéze povedal: „Vďaka Duchu Svätému, nás 

krst vnára do smrti a zmŕtvychvstania Pána, potopiac v krstiteľnici starého človeka 

ovládaného hriechom, ktorý oddeľuje od Boha a umožňujúc narodiť sa novému človeku, 

pretvorenému v Ježišovi.“ 

 

Pápež Benedikt XVI. napísal: „Byť pokrstený znamená ponoriť svoj osobný životný príbeh do 

prúdu Božej lásky. „Náš život“, hovorí pápež, „patrí Kristovi, teda už nie nám. On nás 

sprevádza, jeho láska nás prijíma a oslobodzuje od strachu. Ten, ktorý je sám Život, nás 

chráni a nesie, nech už kráčame kamkoľvek.“  

 

Kto je vysluhovateľom krstu? 

Riadnym vysluhovateľom krstu je osoba, ktorá prijala kňazské svätenie, čiže biskup a kňaz. 

Mimoriadnym – v núdzových prípadoch môže byť aj laik a to za 3 podmienok: 1. musí použiť 

potrebnú matériu – vodu, 2. musí poznať formulu krstu, 3. musí mať úmysel krstiť ako krstí 

Cirkev.  

 

Kto môže byť pokrstený a čo sa vyžaduje od čakateľa na krst? 

Krst môže prijať každý človek, ktorý ešte nie je pokrstený. Jediným predpokladom krstu je 

viera, ktorá sa pri krste musí verejne vyznať. V prípade krstu malých detí, vyznávajú vieru ich 

rodičia ako zástupcovia. 

Človek, ktorý chce prijať kresťanskú vieru, nemení iba svoj pohľad na svet. Vstupuje totiž na 

cestu učenia sa – katechumenát, na ktorej sa pripravuje prijať Boží dar v krste. Osobným 

obrátením a krstom sa stáva novým človekom, živým údom Kristovho tela – Cirkvi.  

Pokrstený človek je povolaný, aby slúžil v spoločenstve Cirkvi – aby poslúchal predstavených 

Cirkvi a podriaďoval sa im, aby si ich vážil a mal ich v láske. Pokrstení, znovuzrodení ako 

Božie deti, sú pozvaní vyznávať pred ľuďmi vieru, ktorú dostali od Boha prostredníctvom 

Cirkvi a zúčastňovať sa na apoštolskej a misijnej činnosti Božieho ľudu. 

Tak ako z krstu vyplývajú zodpovednosti a povinnosti, pokrstený má v Cirkvi aj práva: 

prijímať sviatosti, živiť sa Božím slovom a dostávať aj iné druhy duchovnej pomoci v Cirkvi. 

 

ZHRNUTIE (10 minút) 

Učiteľ v krátkosti zhrnie učivo, potom nadiktuje základné poznámky, ktoré si študenti napíšu 

do svojich zošitov. 

 

ZÁVER (6 minút) 

Učiteľ preverí osvojenie si učiva otázkami: Čo je krst? Čo je matériou a formou sviatosti 

krstu? Kto je riadnym a mimoriadnym vysluhovateľom krstu? Aké sú účinky krstu? 

Na záver hodiny, učiteľ zadá študentom domácu úlohu – naučiť sa novú látku a ukončí hodinu 

modlitbou. 

 

 

 

 

 

 


