
Potek KRSTa 
"Dragi starši, vi želite da bi vaš otrok prejel sveti krst. Ali se zavedate dolžnosti, ki jo sprejemate, da ga boste vzgajali v veri, da bo spolnjeval Božje zapovedi in da bo ljubil 
Boga in svojega bližnjega kakor nas je učil Jezus Kristus." In starši so odgovorili - "zavedamo se".  
Spomnimo se danes na praznik Jezusovega krsta našega krsta in na naše starše. Oni so tedaj v ljubezni do nas to obljubili. Ali ne bomo tudi mi, če ne že drugače iz ljubezni 
do staršev prevzeli te odgovornosti na svoja ramena. Vsak zakrament nosi v sebi našo dolžnost hkrati pa spolnjevanje tega Jezusovega jarma, ki je prijeten in njegovo 
breme lahko, prinaša milosti in pravice nebeškega kraljestva.  
Sveti krst spremljajo čudoviti simboli. Trije pred krstom in trije po krstu. Simbol pomeni določeno vidno znamenje, ki izraža nevidno milost.  

A) maziljenje s krstnim oljem 
Pri tem maziljenju prosimo vsemogočnega Boga, da očisti otroka madeža izvirnega greha in ga napravi za svetišče Svetega Duha. Pri tem duhovnik moli: "naj te utrdi moč 
Kristusa, odrešenika". V starih časih so mazili borce. Ko je šel ta v boj in če je bil dobro maziljen, ga nasprotnik ni mogel trdno prijeti, ker so roke spolzele. Na podoben 
način je tudi tukaj prošnja, da te nasprotnik hudič ne bo mogel prijeti v boju, da bi vse zlo spolzelo stran.  

B) blagoslov krstne vode 
V molitvi nad vodo duhovnik najprej razloži pomen vode skozi zgodovino odrešenja po Svetem pismu in delovanju Svetega Duha. Nismo krščeni samo z vodo ampak s 
Svetim Duhom, kajti če prebiva v vas Duh njega, ki je obudil od mrtvih Jezusa, bo on, ki je obudil Kristusa od mrtvih, po svojem Duhu, ki prebiva v vas, priklical v življenje tudi 
vaša umrljiva telesa, kakor pravi sveti Pavel.  

C) odpoved hudemu duhu in izpoved vere 
zadnje znamenje pred krstom lahko primerjamo kozarcu v katerem je nalito vino. Že kak mesec ali dva je ta kozarec nalit in na zraku. vino znotraj se je skisalo, ni več 
užitno. Če želim naliti dobro vino v ta kozarec, ga moram najprej izprazniti. To pomeni odpoved. Odpoved je izpraznjene, je očiščevanje in čiščenje tega kozarca, našega 
telesa in duše, da potem lahko vanjo natočimo čisto, dobro vino odnosa z Bogom, našo vero. Ni dovolj, da je notranjost čista, potrebno je, da je napolnjena z vero in 
dobrimi deli. Vera brez del je mrtva.  

KRST 

"Hoče torej, da prejmete krst v veri Cerkve, ki smo jo pravkar izpovedali." "Hočemo".  Hoteti v tistem trenutku krsta in hoteti celo življenje. Ta hočemo mora nositi v sebi 
trajnost. Hočem sedaj, hočem tudi za naprej. Krst je kakor rostvo. Katera mati po rostvu svojega otroka pravi, sedaj je pa vsega konec. Nasprotno, šele začelo se je. Prav 
tako je s prerojenjem v krstu. Začelo se je življenje v veri.  

A) maziljenje s sveto krizmo 
Maziljenje s sveto krizmo na temenu je znamenje zaznamovanosti. Zaznamovan za trojno službo - duhovnika preroka in kralja. Zaznamovani za nebeško kraljestvo. Čudovit 
simbol v katerem se uresničujejo Jezusove besede: Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane; tako vam 
bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem imenu. 

B) Izročitev belega oblačila 
Biti krščen je že samo v sebi znamenje velikega dostojanstva, ki ga s tem človek pridobi. Človek, ustvarjeno, umrljivo šibko bitje je namenjeno za poveličano telo, za 
večnost, za nebesa. Čudovito dostojanstvo, ki ga človek pridobiva prav z osmišljenjem svojega življenja. Nemogoče je ohraniti otroku dostojanstvo, če ni dobrih staršev in 
sorodnikov ter njihovega zgleda. Gorje kdor pohujša katerega teh malih, govori Gospod Jezus.  

C) krstna sveča 
zadnje znamenje pri krstu je izročitev krstne sveče, ki je prižgana ob velikonočni sveči. Kristus, ki je Luč, naj bo izvir luči tudi za novokrščenca. Luč je simbol življenja. Lepo 
besedilo spremlja ta obred. Starši in botri ohranite luč, ki vam je zaupana, da bo vaš otrok v Kristusovi luči varno hodil kot otrtok luči, vztrajal v veri in šel z vsemi svetniki v 
nebesih prihajajočemu Gospodu naproti. Ohraniti luč sveče pomeni, naj ne piha okoli nje sovraštvo in greh, naj večno gori za Gospoda.  
 
 
 



vrednote za katere vzgajamo 

zapoved 
primer 

S.P. 
kje Vrednota Stvarjenje svoboda smisel Teme 

1. VERUJ V ENEGA 

BOGA 
ABRAHAM 1Mz 12 - 25 VERA - darovanje 

Bog stvarnik 

vsega kar je 

Malikovanje 

usužnjuje 
Živeti z Bogom 

Razodetje 

Odrešenje 

Križ, zaveza 

2. NE SKRUNI 

BOŽJEGA IMENA 
ELIJA 1Kr 17 - 19 IME – razum 

Imenovanje – 

blagoslov 
identiteta Čaščenje Boga 

Javno in osebno 

mnenje 

3. POSVEČUJ 

GOSPODV DAN 
JEZUS 

Mr 2,23 – 

3,6; Lk 24 

PRAZNIK – dan 

Božje podobe 

Dan 

Počiteka 
Dan osvoboditve 

Sobota je 

za človeka 

Občudovanje 

Delo vstajenje 

4. SPOŠTUJ OČETA IN 

MATER DA BOŠ DOLGO 

ŽIVEL IN TI BO DOBRO NA 

ZEMLJI 

MAKABEJSKA 

MATI 

2Mkb 7; 

Sir 3 

SPOŠTOVANJE – 

kultura; rod; 

domovina 

Človeški roditelji varstvo 
Ohranjanje 

rodov; 

Spomin 

Predpostavljeni 

blagoslov 

5. NE UBIJAJ KAJN 1Mz 4 
ŽIVLJENJE - 

svetost 

Obdelovanje in 

skrb za rast 

Spodbuda 

Strpnost 
upanje 

Trpljenje in Smrt 

Greh in  nasilje 

6. NE NEČISATUJ DAVID 2Sam 11 
DOSTOJANSTVO - 

čistost 
obleka 

Svoboda in 

nadzor telesa 
prava Ljubezen 

Zaljubljenost, šport, 

čistoča, kontracepc. 

7. NE KRADI AHAZ 1Kr 21,1-16 ODGOVORNOST 
prvi greh – biti 

nekaj več 
obteževanje stabilnost lastnina 

8. NE PRIČAJ PO 

KRIVEM 
SUZANA 

DanD 3,1-64 

 
RESNICA Prevara soočenje odkritost Govor 

9. NE ŽELI SVOJEGA 

BLIŽNJEGA ŽENE 
JOŽEF 1Mz 39, 6-20 ZVESTOBA Biti eno Razdvojenost Družina 

Moja družina, poroka 

spolnost 

10. NE ŽELI SVOJEGA 

BLIŽNJEGA BLAGA 
SIMON Apd 8,9-25 DOBRINE pravila navezanoost prijateljstvo Moj dom 

 


