PRAKTIČNE I VAŽNE UPUTE
Kada se najaviti u župni ured i koji su dokumenti potrebni?
Barem jedan od roditelja treba, najmanje dva tjedna prije željenog termina
krštenja, doći u uredovno vrijeme u župni ured te donijeti sljedeće:
 Izvod iz matične knjige rođenih za dijete (preslika).
 Ako kumovi/kum/kuma nisu župljani naše župe, potrebno je donijeti
Posvjedočenje za kumovanje koje se dobiva u župi gdje kumovi/kum/
kuma stanuju.
 Ako su kumovi/kum/kuma župljani naše župe, potrebno je samo prijaviti
njihovu adresu prebivališta, radi provjere podataka.
 Ako stanujete u nekoj drugoj župi, a želite dijete krstiti u našoj župnoj
crkvi, potrebno je donijeti pismeno dopuštenje svoga župnika da se
dijete krsti izvan vlastite župe.
 Vjenčani list roditelja (preslika) ili preslike rodnih listova roditelja ako
nisu vjenčani.
Za sakrament krštenja potrebno je:






Pripremiti krsnu svijeću i krsnu haljinicu.
Roditelji i kumovi/kum/kuma pozvani su prije samoga sakramenta
krštenja ispovjediti se i pričestiti. U župnoj crkvi ispovijed je redovito
petkom prije večernje mise.
Nakon krštenja, u sakristiji se preuzima potvrda/uspomena o krštenju.
Uz događaj krštenja, roditelji i kumovi daruju svoj prigodni dar za župnu
crkvu.

Dragi roditelji!
Od srca Vam čestitam i zahvaljujem
na velikodušnom prihvaćanju novoga dara života.
Ugradite u život Vašega djeteta ono što Bog od Vas očekuje.
Vaš župnik vlč. Dubravko sa suradnicima
Izdaje: Župni centar Stupnik – Lučko, Sijačevo šetalište 2, 10250 Lučko, tel. 01/6530 129

Župa sv. Ivana Nepomuka
Stupnik - Lučko
Sijačevo šetalište 2
10250 Lučko
Tel. 01/6530-129

KRŠTENJE VAŠEGA DJETETA
(obred, simbolika, korisne upute…)
Što je i kako se sve naziva prvi sakrament kojeg primamo?
Prvi sakrament naziva se krštenje zbog središnjega obreda kojim se slavi: krstiti
znači »uroniti« u vodu. Krštenika se uranja u Kristovu smrt, odakle on ustaje
kao »novo stvorenje«. Snagom Duha Svetoga krštenik prima novi život
»odozgor«: postaje sličan Isusu Kristu, Sinu Božjemu, njemu se »suobličuje« te
tako postaje »Božje dijete«; rađa se na novi život s Bogom. Rađanjem na novi
život opraštaju mu se grijesi i »istočni« grijeh. U krštenju kršteniku se na
poseban način darivaju temeljne ljudske i vjerničke vrline: osobito vjera, nada i
ljubav te tako postaje član zajednice Božjega naroda – Crkve.
Koji su učinci krštenja?
Krštenjem se briše istočni grijeh i svi osobni grijesi, kao i sve kazne za grijehe;
posvećujućom se milošću postaje dionikom trojstvenoga božanskog života, a
milošću opravdanja se pritjelovljuje Kristu i njegovoj Crkvi. Krštenje daje
udioništvo u Kristovu svećeništvu i tvori temelj zajedništva sa svim kršćanima.
Krštenik zauvijek pripada Kristu: naime, obilježen je Kristovim neizbrisivim
biljegom.
Koja je uloga kumova?
Krsni kumovi su svjedoci i jamci za vjeru krštenika pred kršćanskom
zajednicom i predstavnici kršćanske zajednice pred krštenikom; suradnici i
pomoćnici roditeljima u kršćanskom odgoju krštenika, osobito uzornim
kršćanskim životom. Kumovi su pozvani poticajima i primjerom svom kumčetu
pokazivati vrijednost molitve i nedjeljne svete mise.
Uvjeti za kumovanje
Kumovati kod krštenja mogu vjernici koji su primili sakramente krštenja,
euharistije i potvrde. Ako su u braku, trebaju biti crkveno vjenčani te živjeti
kršćanskim životom. Rastavljene i ponovno civilno vjenčane osobe, ili osobe
koje žive u nezakonitoj zajednici, ne mogu kumovati na krštenju.

Koji su dijelovi obreda krštenja?
1. U obredu krštenja pripravnik (krštenik) najprije izražava svoju želju da
bude kršten i nakanu koja ga u tom vodi. Kod krštenja djece tu želju i
nakanu u ime krštenika izražavaju roditelji i kumovi:
Krstitelj: Koje ćete ime dati svome djetetu?
Roditelji tada izgovore ime djeteta.
Krstitelj: Što tražite od Crkve Božje za I.?
Roditelji: Krštenje.
Krstitelj: Vi tražite krštenje za svoje dijete. Time se obvezujete da ga odgajate u
vjeri kako bi živjelo prema Božjim zapovijedima, ljubilo Gospodina i svoga
bližnjega, kao što nas je Krist učio. Jeste li toga svjesni?
Roditelji: Jesmo.
Krstitelj: Kume/Kumo/Kumovi, jeste li pripravni pomagati roditelje ovog
djeteta u njihovoj zadaći?
Kum/Kuma/Kumovi: Jesam/Jesmo.
2. Zatim krštenik i/ili roditelji slušaju Božju Riječ. Njome ih Bog poziva na
vjeru i obraćenje. Snagom te riječi Bog iznutra obraća njihovo srce.
Odrasli krštenici pripremaju se na krštenje i slušaju Božju riječ kroz
dulje vrijeme, kako bi njihova vjera i obraćenje dovoljno sazreli. To se
vrijeme zove »katekumenat«.

3. Obraćenje i vjeru krštenici izražavaju odreknućem »sotone« (odbacuju
zlo i Zloga (đavla), grijeh i praznovjerje) te ispoviješću vjere kojom se
neopozivo opredjeljuju za Boga u Isusu Kristu. Svakom je kršteniku za
krštenje nužna vjera. Mala djeca ne mogu imati osobne vjere, zato se
ona krste u vjeri svojih roditelja, kumova i cijele Kristove zajednice. Da
bi roditelji mogli valjano ispovjediti vjeru za krštenje svoga djeteta,
često će im biti potrebno da se ponovno i sami potpunije predaju
slušanju Božje riječi i konkretnosti življene kršćanske sadašnjosti.
4. Na pitanja »Odričete li se...«, roditelji i kumovi odgovaraju: »Odričem«.
5. Na pitanja »Vjerujete li...«, roditelji i kumovi odgovaraju: »Vjerujem«.

Bitni čin krštenja jest trostruko polijevanjem vodom ili uranjanjem u vodu uz
riječi: »JA TE K RSTIM U IME OCA I SINA I DUHA SVETOGA.«
Obredi poslije pranja vodom označuju:
 Mazanje krizmom
Označuje da krštenik postaje pomazanik s Kristom-Pomazanikom (Mesijom),
suradnik u njegovoj »proročkoj«, »svećeničkoj« i »kraljevskoj« službi.

 Bijela haljina
Znak je novoga krštenikova dostojanstva (krštenjem postajemo »Božji
sinovi«) i znak njegove krsne nevinosti po oproštenju grijeha, ali i znak
njegove obveze da odsada živi neokaljano po uzoru na Isusa Krista koji nije
počinio zla.
 Uskrsna svijeća
Gori kod krštenja i označuje prisutnost Isusa Krista – Uskrsloga. On je svjetlo
i putokaz za novi život krštenika i izvor svega što nam se dariva po krštenju.
Zato se krštenikova svijeća pali na uskrsnoj svijeći i predaje u ruke roditelja i
kumova.
 Obred dodira krštenikovih ušiju i usta
Simbolički pokazuje da je krštenik stupio u novi odnos s Bogom: odsada će
njegov život biti neprestano i pomno slušanje Božje riječi te spremno
odazivanje toj riječi.

