
SVIATOSTI

AI –  Ak niekoho  milujem,  ak  mi  na  niekom naozaj  záleží,  tak  mu svoju  lásku  a  náklonnosť
prejavujem. Napr:

rodič – dieťa: pohladením, pritúlením si dieťaťa v náruči, pochvalou...
priateľ- priateľka: držanie sa za ruky, kvet, bozk...
manžel – manželka: prejavom ich lásky je dieťa, porozumenie, odpustenie...

Aj náš Boh prejavuje človeku svoju lásku. Vždy to tak bolo. Vyvolením a požehnaním prejavoval
svoju lásku ku Izraelu ako svojmu milovanému ľudu. Prejavom Jeho lásky k ľuďom je aj Ježiš.
Poslal Syna, aby nás spasil. Prekrásnym znakom jeho lásky k nám sú aj sviatosti. A práve o nich
budeme dnes spolu premýšľať.

Je dobré vedieť, že lásku a náklonnosť si nemôžeme vynútiť!!! Nemôžem s niekým chodiť
nasilu, nemôžem niekomu vnútiť svoje city.... Tak je to aj vo vzťahu Boh a my. Vo sviatostiach sa
nám Boh ponúka. Buď ich prijmeme s vierou, alebo odmietneme. Ak by niekto prijímal akúkoľvek
sviatosť preto, že sa to patrí, že to chcú rodičia...to nieje slobodné odpovedanie na lásku od Boha!!!

Prijatie sviatostí má byť slobodný akt, kedy odpovedám na pozvanie Boha.
Sviatosti sú viditeľné znaky neviditeľnej Božej prítomnosti a pomoci. V každej jednej sviatosti
Boh pomáha a ponúka milosť.
Nesmieme  zabudnúť,  že  pôvod  majú  u  Krista,  ktorý  ich  zveril  apoštolom  a  oni  ich
odovzdávali ďalej. Sviatosti sú tu pre každého z nás, aby nám v konkrétnych životných situáciách
pomáhali a sprevádzali. Sviatostí je sedem a niektoré z nich môžem prijať iba raz za život: 

 krst
 birmovanie

kňazstvo 
KRST je základná a prvá sviatosť. Stávame sa ňou Božími deťmi, členmi cirkvi – kresťanmi
a zmýva sa z nás dedičný hriech. Udeľuje sa tak, že sa krstná voda leje na hlavu krsteného a
vyslovujú  sa  slová:  meno,  ja  ťa  krstím  v  mene  Otca,  i  Syna,  i  Ducha  Svätého.  V
nebezpečenstve smrti môže pokrstiť každý kresťan. V obvyklých prípadoch krstí iba biskup,
kňaz a diakon. 
BIRMOVANIE je sviatosť, ktorou sa stávame dospelými kresťanmi a prijímame dary Ducha
Svätého. Udeľuje sa vkladaním rúk poväčšine biskupa a pomazania krizmou. Krizma (grécky
chrisma,  znamená  pomazaný)  je  zmes  olivového  oleja  a  balzamovej  živice,  ktorú  biskup
požehnáva každý rok na Zelený štvrtok.
O Duchu Svätom máme veľa odkazov aj  v Starom zákone, ale hlavne v Novom zákone.  Ježiš
prisľúbil  apoštolom, že keď vystúpi na nebesia, nenechá ich sám, ale im pošle Tešiteľa,  Ducha
Svätého.  50 dní  po Veľkej  Noci  zostúpil  Duch Svätý  na apoštolov a  Ten istý  Duch Svätý
spočíva  pri  každej  birmovke  na  birmovanca.  Po  prijatí  Sviatosti  Birmovania  je  do  nás
vtlačená nezmazateľná pečať a birmovanec by mal vedieť vydávať svedectvo viery svojím
životom. Birmovku môže prijať len ten, kto je pokrstený a je v stave milosti, teda bez hriech a
po spovedi. 
SVIATOSŤ EUCHARISTIE sa tradične volá Sväté prijímanie. Kristus sa nám v nej dáva za
pokrm pod spôsobom chleba a vína, kedy prijímame Jeho Telo a Krv. Pán Ježiš ustanovil túto
sviatosť pred svojím umučením, počas Poslednej večere. Úprimne veriaci kresťan by sa mal
každú nedeľu a prikázané sviatky zúčastňovať na Lámaní chleba - tak prví kresťania volali
Svätú omšu.
SVIATOSŤ  ZMIERENIA  voláme  aj  spoveď,  alebo  Sviatosť  obrátenia.  Skrze  ňu  sa
zmierujeme s Bohom, ale aj s ľuďmi. Aj táto sviatosť má základ vo Svätom Písme a v slovách
Pána  Ježiša:  ….komu  odpustíte  hriechy,  budú  mu  odpustené,  komu  ich  zadržíte,  budú
zadržané. Iba Boh môže odpúšťať hriechy. Službu sprostredkovania odpustenia vykonávajú
kňazi.  Oni ale iba sprostredkúvajú milosť odpustenia,  odpúšťa iba Boh!  Odporúča sa,  aby sa
veriaci človek vyspovedal minimálne raz za rok a prijal Eucharistiu. Najideálnejšie však je, ak



sa veriaci túži zmieriť s Bohom čo najčastejšie, alebo aspoň na veľké sviatky - Vianoce, Veľká Noc,
Všetkých Svätých...  
SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH je dôkazom toho, že Boh nezabúda ani na chorých.
Ježiš uzdravil  veľký počet  nemocných a túto milosť dal  aj apoštolom: na chorých budete
vkladať ruky a oni ozdravejú, hovorí Ježiš. Aj iné zmienky o tejto sviatosti nachádzame v
Novom Zákone, napríklad v liste Jakuba. Táto sviatosť je určená nielen umierajúcim, ale aj
chorým a môžeme ju prijať viac krát počas života. 
SVIATOSŤ KŇAZSTVA je darom pre Cirkev a skrze ňu kňaz alebo biskup slúži veriacim
nielen tým, že pri omši opätovne slávi Poslednú večeru, ale je k dispozícii aj pre chorých, pri
spovedi  pre  hriešnikov,  pri  hladujúcich  skrze  charitu  a  mladého  človeka  je  pripravený
previezť v ťažkých chvíľach dospievania. Kňaz nielen krstí, ale aj pripravuje deti na Prvé sv.
prijímanie a snaží sa byť svedkom Krista.
SVIATOSŤ MANŽELSTVA je darom prítomnosti Boha v láske muža a ženy a napomáha im
NAVEKY zostať jedno srdce. Jednou z vlastností je teda aj nerozlučiteľnosť.
ADE – Ak niekoho milujem, tak mu chcem svoj cit aj prejaviť. Sviatosti sú prejavom Božej lásky k
nám a prejavom toho, že nás neopustil. Každá zo sviatostí pomáha veriacemu v určitých chvíľach
života  (narodenie  –  krst,  dospievanie  –  birmovka,  manželstvo,  choroba...).  Prijímajme sviatosti
nielen ako milosti, ktoré sú potrebné pre život, ale ich aj chápme, ako prejav toho, že nás náš OTEC
miluje.


