


Rozdelenie podľa  dispozície 
(duchovného stavu duše) 

Sú to viditeľné znaky neviditeľnej Božej milosti.
Ustanovil ich Ježiš Kristus, aby viditeľným a
hmatateľným spôsobom  priviedol do ľudskej duše
neviditeľnú Božiu milosť.

Čo sú to sviatosti?

Sviatosti živých Sviatosti mŕtvych
Môžu sa prijať iba v stave

milosti posväcujúcej:
Prijíma ich ten, kto je duchovne
mŕtvy - v stave ťažkého hriechu:

Birmovanie
Eucharistia

Pomazanie chorých
Kňazstvo

Manželstvo

Krst
Sviatosť zmierenia

Rozdelenie podľa  účinku

Iniciačné

Uzdravujúce

Spoločenské
Uvádzajú do kresťanského
života, rozhojňujú milosti:

Krst
Birmovanie
Eucharistia

Uzdravujú to, čo je v človeku
choré na duši i na tele:

Sviatosť zmierenia
Pomazanie chorých

Určené pre službu
spoločenstvu:

Kňazstvo
Manželstvo



Sviatosti sprevádzajú každú časť ľudského života:

Matéria

Forma

Úmysel

Vysluhovateľ

to čo môžem vnímať zmyslami - čo možem
vidieť, počuť, nahmatať

slovná formula, skrze ktorú sa
sviatosť udeľuje

úmysel konať to, 
čo koná Cirkev

osoba, ktorá
sviatosť vysluhuje

Každá sviatosť obsahuje tieto prvky:



Vysluhovateľ:

krst Čo je to?

je bránou, ktorá otvára cestu pre prijatie
 ostatných sviatostí.

Matéria:

Forma:

voda

slová: 
" (Meno), ja ťa krstím v mene Otca   

i Syna i Ducha Svätého."

3x vyliať na hlavu, 
alebo 3x ponoriť do
vody

Ďalšie znaky:

 - pomazanie olejom- krizmou
 - biele rúcho
 - krstná svieca

Koľkokrát môžem prijať krst?

 - biskup, kňaz, diakon
 - v prípade ohrozenia

života môže krstiť
ktokoľvek

1 x

- prvá a základná
sviatosť, v ktorej je
človek oslobodený od
dedičného hriechu,

stáva sa Božím
dieťaťom a začleňuje

sa do spoločenstva
Cirkvi.

Od krstu si Božím dieťaťom, nad ktorým Boh neustále
drží svoju ochrannú ruku.

Pozri 

   si:

Mt 28,19-20



BirmovanieČo je to?
Cesta, ktorou sa pokrstený človek dokonalejšie

spája s Cirkvou a svojím životom sa stáva
ozajstným Ježišovým svedkom.

Matéria:

Forma:

Vysluhovateľ:

pomazanie
krizmou 
na čele

slová 
s vkladaním rúk:

" (Meno), prijmi znak
daru Ducha Svätého."

Ďalšie znaky:

 - birmovné meno
 - birmovný rodič

Koľkokrát môžem prijať birmovanie?

 - biskup
 - v mimoriadnom
prípade aj kňaz 
s poverením biskupa

1 x

- sviatosť, ktorá
dovršuje sviatosť
krstu a v ktorej
dostávame dary
Ducha Svätého.

Boh ti dáva špeciálne poslanie na mieste kde žiješ. 
Duch Svätý ti bude vo všetkom pomáhať.

Pozri    si: Sk 8, 14-17



eucharistia Čo je to?
Prijímaním eucharistického Chleba sa
zjednocujeme s Ježišom . Nejestvuje nič
väčšie, čo by sme mohli ešte dosiahnuť.

Matéria:

Forma:

Vysluhovateľ:

chlieb a víno

slová
premenenia:

Koľkokrát môžem prijať Eucharistiu?

 - každý platne
vysvätený kňaz

opakovane, ale vždy v stave
milosti posväcujúcej

- sviatosť, v ktorej
sa nám dáva Ježiš
Kristus. Prijímaním

Kristovho tela a krvi
sa stávame časťou
Jeho tela - Cirkvi.

Pán Ježiš je vo všetkých, ktorí Ho prijímajú 
v Eucharistii.

Pozri 
   si:

"Vezmite a jedzte:
Toto je moje telo...
Toto je moja krv..."

Mt 26,26-28



pomazanie 
chorých

slová :
"Skrze toto sväté pomazanie
a pre svoje láskavé milosrdenstvo
nech ti Pán pomáha milosťou Ducha
Svätého. 
A oslobodeného od hriechov nech ťa
spasí a milostivo posilní."

Čo je to?

Udeľuje útechu, pokoj a silu a chorého
v utrpení spája s Kristom.

- sviatosť, v ktorej
Boh prichádza so

svojou pomocou pre
tých, ktorí sú vážne

chorí, alebo starí.

!!! nemusí byť posledné!!!

Matéria:

Forma:

Vysluhovateľ:

Koľkokrát môže človek prijať pomazanie?

- biskup, kňaz

Tak často ako potrebuje.

Pozri 

   si:

pomazanie
posvätným
olejom na
ruky a čelo

Jak 5, 14-16



Sviatosť 
zmierenia

slová rozhrešenia:

Čo je to?

Nazýva sa tiež sviatosťou pokánia,
odpustenia, obrátenia alebo spoveďou.

- sviatosť, v ktorej
Boh odpúšťa hriechy,

obnovuje 
v nás milosť

posväcujúcu 
a zmieruje nás so
spoločenstvom

Cirkvi.

Po svätej spovedi si slobodný! Boh ti všetko odpustil!

Matéria:

Forma:

Vysluhovateľ:

Koľkokrát môžem prijať sviatosť zmierenia?

- biskup, kňaz

Tak často ako potrebujem.

Pozri 

   si:

 ťažké aj
ľahké hriechy

Jn 20, 23

"Ja ťa rozhrešujem 
od tvojich hriechov 
v mene Otca i Syna 
i Ducha Svätého."



 
posvätný stav

konsekračná modlitba

- sviatosť, v ktorej
Boh udeľuje osobitnú
účasť na Kristovom

kňazstve, kňazi
dostávajú moc a

poslanie slúžiť bratom
a sestrám vo viere.

Kňaz pokračuje na zemi v Kristovom diele vykúpenia.

Matéria:

Forma:

Vysluhovateľ:

Koľkokrát môže muž prijať túto sviatosť ?

- biskup

Vysviacka je raz a navždy, nemožno ju opakovať.

Pozri    si:

 vkladanie rúk

1 Tit 4,14

Nazýva sa tiež sviatosť kňazstva alebo
sviatosť vysviacky.

Čo je to?

3 stupne kňazstva:

- biskup
- kňaz
- diakon

sv. Ján Mária Vianney



manželstvo

vzájomné prijatie
manželského súhlasu pred
zástupcom Cirkvi a dvomi
svedkami

- zmluva, v ktorej 
 muž a žena

vytvárajú medzi
sebou celoživotné a

nerozlučiteľné
spoločenstvo.

Kristus ju povýšil 
na sviatosť.

Manželstvo má pôvod v Bohu, ktorý ho ustanovil pri stvorení sveta.

Matéria:

Forma:

Vysluhovateľ:

Koľkokrát môžem prijať sviatosť manželstva?

Manželstvo je jediná sviatosť, kde
tí, ktorí prijímajú sviatosť
manželstva si ju aj sami vysluhujú.

Manželstvo je na celý život. 

Pozri 

   si:

 manželský
súhlas (sľub)

Mt 19,4-6

je dobrovoľné partnerstvo muža a ženy
na celý život, zamerané na vzájomné
dobro a plodenie a výchovu detí.

Čo je to?

Iba v prípade, že jeden z manželov zomrie, je možné prijať novú sviatosť
manželstva s iným partnerom.


