SVIATOSŤ KRSTU DETÍ
RITUALE ROMANUM
ORDO BAPTISMI PARVULORUM

(podľa Rituale Romanum z roku 1952 vďaka apoštolskému listu Motu Proprio Summorum
Pontificum cura Benedikta XVI. )
„O tom,že svätý krst ako brána ku kresťanskému náboženstvu a k večnému životu zaujíma prvé
miesto medzi sviatosťami Novej zmluvy ustanovených Kristom je potrebný k spáse všetkých buď
činom alebo túžbou svedčí samotná večná Pravda slovami:Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha,
nemôže vojsť do Božieho kráľovstva (Jn 3,5). Preto treba čo najviac dbať na to, aby bol
vysluhovaný a prijímaný správnym a perimeraným spôsobom. (Rímsky Rituál 1962)
„Riadnym vysluhovateľom krstu je biskup, presbyter a diakon “ (CIC can 861 §1)
„Prijať krst je schopný každý človek a jedine človek, ktorý ešte nie je pokrstený. “ (CIC can 864)
„Rodičia sú povinní postarať sa, aby deti boli pokrstené v prvých týždňoch; čím skôr po narodení,
ba ešte predtým sa majú obrátiť na farára, aby požiadali o sviatosť pre dieťa a aby sa na ňu
náležite pripravili. Ak sa dieťa nachádza v nebezpečenstve smrti, má sa bezodkladne pokrstiť. “
(Can 867 CIC)
„Aby sa dieťa dovolene pokrstilo, sa vyžaduje:
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.
“(CIC can 868 §1 2°)
„Krstencovi sa podľa možnosti má dať krstný rodič, ktorého úlohou je... pomáhať aby pokrstený
viedol kresťanský život, primeraný krstu, a aby verne plnil povinnosti, ktoré s ním súvisia.“
(CIC can 872)
„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 títo chýbajú, 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, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný
viere a úlohe, ktorú má prijať;
(Can 874 §1 CIC)“

Obrad krstu detí
Pri dverách kostola
Veriaci pri vchode do kostola v tichu čakajú na kňaza. Krstní rodičia prinášajú
krstenca. Kňaz, oblečený v superpelícii s fialovou štólou prichádza spolu s
miništrantmi ku vchodu a zdraví čakajúcich.
1.Kňaz sa pýta pokrsteného:
(N.: Meno pokrsteného)
Krstný rodič odpovie: N.
Kňaz sa opýta dieťata-krstných rodičov (ak majú byť pokrstení viacerí, v jednotnom
čísle, každého zvlášť)
N.,čo žiadaš od svätej Cirkvi ?
Krstný rodič odpovie::
Vieru.
A kňaz sa d'alej pýta:
Čo ti udelí viera?
Krstný rodič odpovie:
Život večný.
2. Potom kňaz (tiež v jednotnom čísle,pre každého zvlášť) :
Ked' teda chceš vojsť do života večného, zachovávaj prikázania: Milovať budeš
Pána, svojho Boha z celého svoho srdca, z celej svojej duše a z celej svojej mysle,a
svojho blížného, ako seba samého.
3.Potom kňaz trikrát mierne dýchne na tvár dieťaťa a modlí sa (v jednotnom
čísle,pre každého zvlášť):
Exi ab eo (ab ea), immúnde spiritus,
et da locum Spirítui Sancto
Paraclito.

Vyjdi z neho (nej), ty duch nečistý
a ustúp Duchu Svätému.

4. Potom palcom označil dieťa krížikom na čele a nad srdcom,hovoriac:
Accipe signum Crucis
Prijmi znak kríža na čelo, ale aj
tam in fronte
, quam in
na srdce,osvoj si vieru z nebies, a
corde
, sume fidem
správaj sa tak, aby si už odteraz
coeléstium praeceptórum:
mohol(a) byť Božím chrámom.
et talis esto móribus, ut
templum Dei jam esse possis.

Orémus.
Modlime sa.
Preces nostras, quaésumus, Dómine,
Vyslyš milostivo prosíme Ťa, Pane,
cleménter exáudi: et hunc Eléctum tuum modlitby naše, a tohto vyvoleného svojho
N. (hanc Eléctam tuam N.) Crucis
N. (túto vyvolenú svoju N.), krížom
Domínicae impressióne signátum (tam)
Pánovým označeného(nú) stálou
perpétua virtúte custódi: ut magnitúdinis bedlivosťou ochraňuj, aby poznajúc veľkost
glóriae tuae rudiménta servans, per
slávy Tvojej, verne zachovával
custódiam mandatórum tuórum ad
(a) Tvoje príkazy a tak si zaslúžil(a) slávu
regeneratiónis glóriam perveníre
znovuzrodenia, Skrze Krista nášho Pána.
mereátur. Per Christum Dóminum
R. Amen.
nostrum. R.Amen.
5. Kňaz vloží potom ruku nad hlavu dieťaťa a modlí sa:
Omnípotens, sempitérne Deus, Pater
Všemohúci, večný Bože, Otče Pána nášho
Dómini nostri Jesu Christi, respícere
Ježiša Krista, zhliadni milostivo na tohto
dignáre super hunc fámulum tuum N.,
služobníka svojho N., ktorého (na túto
quem (hanc fámulum tuam N., quam) ad služobnicu svoju N., ktorú) si k počiatkom
rudiménta fídei vocáre dignátus es: omnem viery povolal. Odstráň od neho (nej) všetku
caecitátem cordis ab eo (ea) expélle:
slepotu srdca, roztrhaj všetky osídla
disrúmpe omnes láqueos sátanae quibus satanské, ktorými bol(a) zviazaný(á). Otvor
fúerat colligátus (ta): áperi ei, Dómini,
mu(jej), Pane, bránu pobožnosti svojej, aby
jánuam pietátis tuae, ut signo sapiéntiae znakom múdrosti Tvojej označený(á),
tuae imbútus (ta), ómnium cupiditátum
ošklivosti všetkých vášní sa zdržoval(a), a
foetóribus cáreat, et ad suávem odórem
pre krásu Tvojich príkazov s radosťou Ti
praeceptórum tuórum laetus (ta) tibi in
slúžil(a) v Cirkvi svätej, a tak zo dňa na
Ecclésia tua. desérviat, et.profíciat de die deň sa vzmáhal(a).Skrze tohože Krista,
in diem. Per eúndem Christum Dominum Pána nášho.
nostrum. R. Amen.
R. Amen.
6.Potom kňaz požehná soľ,ak nebola predtým požehnaná.
Exorcizo te, creatura salis, in nomine Die Božie stvorenie,soľ, vyháňam z teba
démona,v mene Boha Otca všemohúceho, v
Patris omnipotentis,et in caritate
Domini nostri Jesu
Christi, et in virtute láske nášho Pána Ježiša Krista a v sile
Spiritus
Sancti. Exorcizo te per Deum Ducha Svätého. Očisťujem ťa pre Boha
živého,pre Boha pravého,pre Boha
vivum,per Deum
verum, per Deum
sanctum, per Deum ,qui te ad tutelam svätého,pre Boha, ktorý ťa stvoril na
ochranu ľudstva a nariadil svojím
humani generis procreavit, et populo
venienti ad credulitatem per servos suos služobníkm posvätiť ťa na úžitok tých,
consecrari praecepit,ut in nomine sanctae ktorí sú povolaní vo viere. Nech sa v Mene
Trinitatis efficiaris salutare sacramentum Najsvätejšej Trojice staneš znakom
ad effugandum inimicum.Proinde rogamus spásy,ktorý vyženie nepriateľa. Preto ťa
te, Domine Deus noster, ut hanc creaturam Pane,Bože náš prosíme, posväť a požehnaj
toto stvorenie,soľ,aby sa tak stala
salis sanctificando sancti
fices, et
benedicendo bene
dicas,ut fiat omnibus dokonalým liekom,pre všetkých,ktorí ju
accipientibus perfecta medicina,permanens príjmu,nech prenikne do ich vnútra.
in visceribus eorum, in nomine ejusdem
Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša
Domini nostri Jesu Christi, qui venturus Krista, ktorý príde súdiť živých i mŕtvych a
est judicare vivos et mortuos, et saeculum svet ohňom.R.Amen.
per ignem. R Amen

7. Kňaz vloží potom trocha svätenej soli na pery dieťaťa, hovoriac:
N. Accipe sal sapiéntiae: propitiátio
sit tibi in vitam aetérnam.
R. Amen.
V.Pax tecum.
R.Et cum spiritu tuo.
Orémus.
Deus Patrum nostrórum, Deus univérsae
conditor veritátis, te súpplices exorámus,
ut hunc fámulum tuum N. (hanc fámulam
tuam N.) respícere,dignéris propítius, et
hoc prírnum pábulum salis gustántem non
diútius esurire permíttas, quo minus cibo
expleátur coelésti, quátenus sit semper
spíritu fervens, spe gaudens, tuo semper
nómini sérviens. Perduc eum (eam),
Dómine, quaésumus, ad novae
regeneratiónis lavácrum, ut cum fidélibus
tuis promissiónum tuárum aetérna
praémia consequi mereátur. Per Christum
Dóminum nostrum. R. Amen.

N.,prijmi soľ múdrosti: nech ti je
zmierením pre pre život večny.
R.Amen.
V. Pokoj s tebou.
R. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Bože otcov našich, Bože, pôvodca všetkej
pravdy, pokorne Ťa prosíme, zhliadni
milostivo na tohto tvojho služobníka N.
(túto služobnicu tvoju N.), a keď už tento
pokrm soli prvý raz okúsil(a), nenechaj
ho(ju) viac hladovať, ale nasýť ho(ju)
nebeským pokrmom, aby bol(a) horlivého
ducha, radostnej nádeje a Tebe verným
(ou) služobníkom (služobnicou). Priveď
ho(ju) prosíme Ťa, Pane, do kúpeľa
znovuzrodenia, aby spolu s Tvojimi
vernými mohol(la) obsiahnuť prisľúbenú
večnú odmenu. Skrze Krista, nášho Pána.
R.Amen.

Exorcízo te, immúnde spíritus, in nómine Zažehnávam ťa, ty nečistý duch, v mene
Patris
, et Fílii
et Spíritus Sancti , Otca, i Syna, i Ducha Svätého, aby si vyšiel
a odstránil sa od tohto služobníka
ut éxeas, et recédas ab hoc fámulo (hac
(služobnice) Boha, N. Ten ti to rozkazuje,
fámula) Dei N.: Ipse enim tibi imperat,
ty prekliaty zatratenec, ktorý po mori
maledícte damnáte, qui pédibus super
chodil a topiacemu sa Petrovi pravicu
mare ambulávit, et Petro mergénti
podal.
déxteram porréxit.
Ergo, maledícte diábole,recognósce
Ty prekliaty diabol, vezmi teda na známosť
senténtiam tuam, et da honórem Deo vivo tento výrok, i vzdaj česť Bohu živému a
et vero, da honórem Jesu Christo Fílio ejus pravému,vzdaj česť Ježišovi Kristovi, Jeho
et Spíritui Sancto, et recéde ab hoc
Synovi, i Duchu Svätému, a odíď od tohto
fámulo,(hac fámula) Dei N., quia istum
služobníka (tejto služobnice) Boha N., lebo
(istam) sibi Deus et Dóminus noster Jesus tohto (túto) Boh a Pán náš Ježiš Kristus
Christus ad suam sanctam grátiam, et
láskavo povolal ku svojej svätej milosti, k
benedictiónem, fontémque baptísmatis
požehnaniu a k prameňu
vocáre dignatus est.
krstu.
8. Kňaz označí dieťa palcom na čele:
Et hoc signum sanctae Crucis
, quod
A tento znak svätého kríža,ktorým mu(jej)
nos fronti ejus dámus, tu maledícte
označujeme čelo, nikdy sa neopovažuj,ty
diábole, numquam aúdeas violáre.
prekliaty diabol, uraziť. Skrze tohto
Per eúndem Christum Dóminum nostrum. Krista Pána nášho.
R. Amen.
R.Amen.

9. Kňaz položí ruku na hlavu dieťaťa a modlí sa s vystretou rukou:
Orémus.
Modlime sa.
Aetérnam, ac jutíssimam pietátem tuam
Ó tvoju večnú a spravodlivú dobrotu
déprecor, Dómine sancte, Pater omnípotens, orodujem,Pane svätý, Otče všemohúci,
aetérne Deus, auctor lúminis et veritátis,
večný Bože, pôvodca svetla a pravdy, pre
super hunc fámulum tuum (hanc fámulam tohto tvojho (túto tvoju)
tuum) N., ut dignéris illum (illam)
služobníka/služobnicu N., aby si ho(ju)
illumináre lúmine intelligéntiae tuae:
osvietil svetlom tvojej múdrosti. Očisť ho
munda eum (eam),et sanctífica: da ei
(ju) a posväcuj. Daj mu(jej) pravú vedu,sa
sciéntiam veram, ut dignus (na) grátia
aby stal(a) hodným(ou) milosti krstu a
Baptísmi tui efféctus (cta), téneat firmam tak pridržiaval(a) sa pevnej nádeje,
spem, consílium rectum,doctrínam
pravého zmýšľania a svätého učenia.
sanctam. Per Christum Dóminum nostrum. Skrze Krista nášho Pána.
R.Amen.
R. Amen.
10.Potom kňaz položí ľavý koniec štóly na dieťa a uvádza ho tak do kostola:
N., ingrédere in templum Dei ut hábeas
partem cum Christo in vitam aetérnam
R. Amen

N.,vojdi do chrámu Božieho, aby si mal(a)
podiel s Kristom na živote večnom.
R.Amen.

Vo vnútri kostola
Sprievod potom vstupuje do kostola ku krstiteľnici. Pri slávnostnom krste môže hrať
organ a spievajú sa žalmy 99 a 22..
11.Keď všetci vstúpili do kostola, kňaz spolu s krstnými rodičmi pokračujúc ku
krstiteľnici jasným hlasom odrieka:
Credo in Deum, Patrem
Omnipotentem,Creatórem caeli et terrae.

Verím v Boha, Otca Všemohúceho,Stvoriteľa
neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného

Et in Jesum Christum,Filium Ejus

Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha

Únicum, Dóminum nostrum: Qui concéptus
De Spiritu Sancto, natus ex María
Vírgine, passus sub Pontio Piláto, crucifíxus,
mórtuus, et sepúltus: Descéndit ad inferos;
tértio die resurréxit a mortuis; ascendit
ad caelos; sedet ad déxteram Dei Patris
Omnipoténtis: inde ventúrus est judicare
vivos et mórtuos. Credo in Spíritum
Sanctum, Sanctam Ecclésiam cathólicam,
sanctórum communiónem, remissiónem
peccatórum, carnis resurrectiónem,
vitam aetérnam. Amen.

Svätého,narodil sa z Márie Panny, trpel za est
vlády Pontia Piláta, bol ukrižovaný umrel a
bol pochovaný.Zostúpil k zosnulým, tretieho
dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia,sedí po
pravici Boha Otca Všemohúceho,odtiaľ príde
súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého,
v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo
svätých, v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela a v život večný.
Amen.

Pater Noster, qui es in eaelis, sancfificétur nomen Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno
Tuum. Advéniat Regnum Tuum, fiat voluntas Tua, Tvoje, príd kráľovstvo Tvoje, bud vôľa Tvoja ako
sicut in caelo et in terra. Panem nostrum
v nebi tak i na zemi.Chlieb náš každodenný daj
quotidiánum da nobis hódie. Ét dimítte nobis
nám dnes, a odpusť nám naše viny, ako i my
débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do
nostris et ne nos indúcas in tentantiónem: sed
pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
libera nos a malo. Amen.

Ave, Maria, grátia pléna; Dóminus Tecum:
benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus
ventristui Jesus, Sancta María, Mater Dei, ora
pro nobis peccatóribus, nunc et in hora mortis
nostrae. Amen.

Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod
života Tvojho Ježiš, Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti
našej. Amen.

12. Potom kňaz, predtým ako príde ku krstiteľnici obrátený chrbtom ku krstiteľnici
hovorí:
Exorcízo te, omnis spiritus immunde, in
Zažehnávam ťa, ty svet duchov
nómine Dei Patris omnipoténtis , et in
nečistých, , v mene Boha Otca nómine
Jesu Chrissti Fílii ejus, Dómini
všemohúceho, a v mene Ježiša Krista
nostri , et in virtúte Spíritus Sancti ,
Syna Jeho, nášho Pána a v moci Ducha
ut et Judícis discédas ab hoc plásmate
Svätého, aby si sa vzdialil od tohto
Dei N.;quod Dóminus noster ad templum
Božieho stvorenia N., ktoré si náš Pán
Sanctum suum vocáre dignátus est, ut fiat
za svoj svätý chrám vyvolil, aby sa
templum Dei vivi, et Spíritus Sanctus
stalo chrámom Boha živého, aby Duch
hábitet in eo.Per eúndem Christum,
Svätý prebýval v ňom.Skrze tohto Krista
Dóminum nostrum,qui ventúrus et judicáre nášho Pána, ktorý príde súdiť živých i
vivos et mórtuos,saéculum per ignem.
mŕtvych, a svet ohňom.
R. Amen.
R. Amen.
13.Tu kňaz namočí palec do svojich slín a dotkne sa uší dieťaťa (každého). Použitie slín
možno z hygienických dôvodov vynechať, ak je nebezpečenstvo nákazy (podľa
nariadenia Pia XII. z roku 1944). Ale samotný obrad sa nevynecháva. Dotkne sa
najprv pravého ucha a potom ľavého, hovoriac:
Ephipheta,quod est:Adaperíre.

Effeta, to jest: otvor sa.

Potom sa dotkne aj nosa, hovoriac:
In odórem suavitátis. Tu autem effúgare
V ľúbeznú vôňu. A ty,diabol, odstúp,
diabole appropinquábit enim judícium Dei. lebo sa blíži súd Boží.
14. Potom sa kňaz pýta kandidáta po mene (každého):
Kňaz:Zriekaš sa satana?
Krstný rodič: Zriekam
Kňaz:I všetkých jeho skutkov?
Krstný rodič: Zriekam
Kňaz:I všetkej jeho pýchy?
Krstný rodič:Zriekam.
15. Kňaz pomaže dieťa na prsiach a medzi lopatkamí olejom katechumenov v podobe
kríža vyslovujúc iba raz slová:
Ego te línio
óleo salútis in Christo Jesu
Dómino nostro, ut hábeas vitam
aetérnam.
R.Amen.

Ja ťa mažem olejom spásy v Kristu
Ježišovi, našom Pánnovi, aby si mal (a)
život večný.
R.Amen.

16. Potom si očistí palec a pomazané miesta vatou alebo podobným materiálom.

V baptistériu:
Ak sa krst odohráva na vigíliu pred Veľkou nocou, obra sa začína od tohto bodu:všetko
ostatné treba vykonať predtým.
17.Pred vstupom do baptistéria si kňaz zamení fialovú štólu za bielu (pri
slávnostnejšom krste si tiež zmení pluviál). Potom vstúpi do baptistéria spolu s
krstnými rodičmi.
Kňaz, stojaci pri krstiteľnici pýta sa každého jednotlivého pokrsteného
otázky.Odpovedá krstný rodič.
Kňaz::N. veríš v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme?
Krstný rodič:Verím.
Kňaz:Veríš v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho narodeného a
umučeného?
Krstný rodič:Verím.
Kňaz:Veríš v Ducha Svätého, v Svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých; v
odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný?
Krstný rodič:Verím.
18. Potom volajúc ho (ju) po mene kňaz sa pýta (každého)
Kňaz:Chceš sa dať pokrstiť?
Krstný rodič:Chcem.
19.Krstný otec aleho krstná matka (alebo obaja) držia dieťa, kňaz naberá krstnú vodu
a tri razy leje na hlavu dieťaťa v podobe križa, a pri tom pozorne hovorí slová krstu:
N. EGO TE BAPTÍZO IN NÓMINE
PATRIS,
leje prvý krát
ET FÍLII
leje druhý krát
ET SPÍRITUS
SANCTI. leje tretí krát

N. ja ťa krstím v mene Otca, i Syna, i Ducha
Svätého.

20.Tam kde je zvykom krstiť ponorením, kňaz vezme dieťa pričom dáva pozor,aby sa
nezranilo, krstí ho trojnásobným ponorením,vyslovujúc slová iba raz:
N. ego te baptízo in nómine Patris,
N. ja ťa krstím v mene Otca, i Syna, i
et

Fílii, et Spíritus

Sancti.

Ducha Svätého.

21.Následne krstný otec alebo krstná matka (alebo obaja ak sú dvaja) vyzdvihne dieťa z krstného
prameňa, prijímajúc ho od kňaza.
22. Ak je pochybnosť či už dieťa bolo pokrstené,použije sa nasledovná formula:
N. si non es baptizátus, ego te baptízo
N. ak nie si pokrstený, ja ťa krstím v
in nómine Patris, et Fílii, et
mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.
Spíritus Sancti.

Pomazanie krizmou:
23. Potom kňaz namočí palec do svňätej krizmy a pomaže dieťa na kraji hlavy v
podobe kríža, modliac sa:(v jednotnom čísle za každého):
Deus omnípotens, Pater Dómini nostri
Jesu Christi, qui te regenerávit ex aqua et
Spíritu Sancto, quique dedit tibi
remissiónem ómnium peccatórum (v tejto
chvíli vykoná pomazanie), ipse te liniat
Chrísmate salútis in eódem Christo Jesu
Dómino nostro in vitam aetérnam.
R. Amen.
V. Pax tibi.
R. Et cum spíritu tuo.

Všemohúci Boh, Otec Pána nášho Ježiša
Krista ktorý ťa znovuzrodil z vody a z
Ducha Svätého, a ktorý ti udelil odpustenie
všetkých hriechov, nech ťa sám pomaže
krizmou spásy v tom istom Kristu Ježišovi,
našom Pánovi, pre život večný.
R. Amen.
V. Pokoj s tebou.
R. I s duchom tvojím.

24. Kňaz si očistí palec a pomazané miesta vatou alebo podobným materiálom.Potom
kňaz položí na hlavu pokrsteného dieťaťa bielu šatku (namiesto bieleho odevu) s
týmito slovamí:
Accipe vestem cándidam, quam
Príjmi čisté rúcho, a prines ho
immaculátam pérferas ante tribúnal
nepoškvrnené pred súdnu stolicu nášho
Dómini nostri Jesu Christi, ut hábeas
Pána Ježiša Krista, aby si mal život večný.
vitam aetérnam. R. Amen.
R.Amen.
25. Následne kňaz podá zažatú sviecu dieťaťu alebo krstným rodičom so slovami:
Accipe lámpadem ardéntem, et
Príjmi horiacu sviecu, a čestne ochraňuj
irreprehensibilis custódi Baptísmum tuum: svoj krst. Zachovávaj Božie prikázania, aby
serva Dei mandáta, ut cum Dóminus
si pri príchode Pána na svadbu mohol mu
vénerit ad núptias, possis occúrrere ei una ísť v ústrety so všetkými svätými v
cum ómnibus Sanctis in aula coelésti,
nebeskom príbytku, a mal život večný a žil
habeásque vitam aetérnam, et vivas in
na veky vekov.
saécula saeculórum.
R. Amen.
R. Amen.
26. Na záver povie kňaz povie:
Vade in pace, et Dóminus sit tecum.
R. Amen.

Chod' v pokoji. a nech je Pán s tebou.
R.Amen.

Pre krstných rodičov dá potom ešte toto poučenie:
Milí veriaci v Kristu! Vzdajme chválu Bohu za tú Jeho nekonečnú milosť, že toto dieťa
oslobodil od zväzkov dedičného hriechu, a urobil ho svojím dieťaťom, dedičom
nebeského král'ovstva a chrámom Ducha Svätého.
Prosme Pána Ježiša, aby ho v tejto milosti zachoval, aby aj ono, ako kedysi On, rástlo
vekom, múdrosťou a príjemnosťou u Boha aj u ľudí.
Prosme preblahoslavenú a bez poškvrny počatú Bohorodičku Pannu Máriu, aby toto
dieťatko prijala do svojej materinskej lásky a ochrany, aby mu bola lekárom v chorobe,

potechou v zármutku, aby ho sprevádzala a po celý život mu bola útočiskom.
Prosme svätého Anjela strážcu, aby dieťa jemu zverené od všetkého duševného i
telesného nebezpečenstva ochraňoval, a keď sa budú ústa dieťaťa časom otvárať na
zvelebovanie Boha,aby jeho modlitby k Bohu prinášal.
Prosme nakoniec svätého N. (svätú N.), ktorého (ktorej) meno pri svätom krste
dostalo, aby orodoval(a) za dieťatko u Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, aby raz
spolu s ním v král'ovstve nebeskom Boha a Král'a všetkých svätých chváliť a
zvelebovať mohlo.
Vy, krstní rodičia, ktorí ste sa stali duchovnými rodičmi tohto dieťaťa, ujmite sa ho, a
ked k rozumu príde, pripomeňte mu sľuby, ktoré ste vy pri svätom krste namiesto
neho zložili. Keby mu rodičia zomreli, alebo jeho dobrú výchovu zanedbali, vašou
povinnosťou bude toto dieťa vo svätej viere poučovať, aby spravujúc svoj život podľa
nej s pomocou Božou mohlo získať život večný. Amen.
27. Vyššie popísaný obrad vykonáva tiež aj diakon, ktorý vysluhuje slávnostný krst;
avšak použije soľ a vodu požehnanú vopred na tento účel kňazom.

