
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dolný Kubín 

Podmienky ku Krstu svätému 
 

 

Krst svätý je sviatosťou, ktorú ustanovil Pán Ježiš Kristus. Krstom svätým v našom 
cirkevnom zbore sa stáva človek členom ECAV na Slovensku a je prijatý do spoločenstva s Pánom 

Bohom a cirkvi. Pán Boh pri Krste svätom s nami uzatvára krstnú zmluvu a prijíma nás za svoje 

deti. Pri Krste svätom dostávame záruku spasenia z milosti Božej. Zároveň rodičia a krstní rodičia 
pri Krste svätom preberajú na seba zodpovednosť, že budú žiť v aktívnej viere v Trojjediného Boha 

a v nej budú vychovávať dieťa. Krstnej zmluve ostáva verný ten, kto žije v pokání, milosti Božej a 

nasledovaní Pána Ježiša Krista. Ak je jeden z rodičov, alebo obaja členmi Cirkevného zboru ECAV 

na Slovensku Dolný Kubín, dieťa sa stáva členom tohto cirkevného zboru. 

 

 

1. O Krst svätý dieťaťa do jeho 15 rokov veku života žiadajú rodičia dieťaťa (zákonní zástupcovia), 

alebo jeden rodič osobne na farskom úrade. 

 

2. Krst svätý sa prisluhuje dieťaťu rodičov, ktorí sú v zásade: 

- cirkevne alebo občiansky zosobášení, 
- sú členmi Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Dolný Kubín (aspoň jeden rodič) 
- majú vyrovnané všetky pohľadávky voči Cirkevnému zboru ECAV na Slovensku Dolný Kubín 

- a minimálne jeden z rodičov je konfirmovaný 

Ak rodičia tieto podmienky nespĺňajú, kňaz ich v pastorálnom rozhovore vedie k splneniu 

potrebných náležitostí. 
 

3. Je potrebné, aby krstní rodičia, ktorých si rodičia vyberajú, boli v zásade evanjelici (aspoň jeden 
z nich konfirmovaný), žili usporiadaným kresťanským životom (cirkevný sobáš, pokrstené deti 
v ECAV na Slovensku), navštevovali chrám Boží a sú dobrým príkladom pre svoje okolie. Krstný 

rodič nemôže byť bez kresťanského vyznania. 
 

Čo je potrebné priniesť: 
 

- rodný list dieťaťa 

- vyplnenú a podpísanú žiadosť o vykonanie Krstu svätého 

- doklad o  konfirmácii, ak rodič, respektíve krstný rodič nebol konfirmovaný v Cirkevnom 

zbore ECAV na Slovensku Dolný Kubín 

- doklad o Krste svätom, ak rodič, respektíve krstný rodič nebol vôbec konfirmovaný a nebol 

krstený v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Dolný Kubín 

- doklad o Krste svätom, ak krstný rodič nepatrí do ECAV na Slovensku 

 


