
RAZLAGE KRSTNEGA OBREDA 
 
 
 

1. uvod: Sprejem otroka 
Dragi starši, Cerkev se danes skupaj z vami veseli novega člana, vašega otroka, ki ga želite vzgajati v 
veri. Deležen bo novega življenja, saj ga bo krst očistil izvirnega greha. Prejel bo luč, ki ga bo vodila in 
mu dajala upanje na poti skozi življenje. Vaše veselje je tudi veselje naše župnije, zato želimo skupaj z 
vami obhajati ta veliki korak, ki ste ga naredili za vašega otroka.  

 
  

2. uvod: Sveto opravilo Božje besede 
Božja beseda je za nas kristjane kažipot, saj nas vabi, usmerja in spodbuja k posnemanju Jezusovega 
življenja. Še posebej vi, starši in botri, ste poklicani, da niste samo poslušalci te besede, ampak tudi 
njeni izvrševalci. Otrok se bo namreč zgledoval po vas. Zato s srcem prisluhnite Božji besedi, da bo 
mogla postati v vas živa in dejavna. 

 
 

3. uvod: Blagoslov krstne vode 
Krst je dar, ki nam ga daje Jezus, in je milost, ki očiščuje našo dušo. Notranje čistosti bo otrok deležen 
tudi po krstni vodi, ki izpere izvirni greh in v moči Svetega Duha daje novo – Božje življenje. Zato 
bomo sedaj blagoslovili krstno vodo. 

 
 

4. uvod: Maziljenje s sveto krizmo 
Maziljenje je v SZ pomenilo duhovno prerojenje in posvetitev Bogu. Danes bomo vašega otroka 
mazilili s sveto krizmo – posvečenim dišečim oljem – po katerem bo otrok maziljen s Svetim Duhom. 
Postal bo deležen trojne Kristusove službe: duhovniške, preroške in kraljevske. 

 
 

5. uvod: Izročitev belega oblačila 
Bela obleka, ki jo bo prejel vaš otrok, izraža čistost in pripadnost Kristusu. Vam, starši in botri, pa naj 
bo v opomin in spodbudo, da boste otroka podpirali in spremljali s svojim zgledom. 

 
 

6. uvod: Izročitev prižgane sveče 
Luč, ki jo bomo sedaj prižgali vašemu otroku, naj vas spominja na prehod iz teme greha v luč 
življenja. Bodite skrbni negovalci te luči v vašem otroku. 

 
 

7. uvod: Blagoslov 
Otrok je po krstu sprejet v veliko Jezusovo družino. Od danes naprej, dragi starši in botri, je vaša 
dolžnost vzgajati tega otroka v veri in ga spremljati na njegovi poti v posnemanju Kristusa. Naj vam 
pri tem pomaga Božji blagoslov. 

 


