
Moj sveti krst
Spominski album

Blagoslovi naj te Gospod in te varuje,
naj sije mu obraz nad tabo, naj ti bo milostljiv.

Naj bo Njegov pogled nad teboj in mir naj ti podeli.
Naj bo božji blagoslov s teboj in te varuje! M
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Zakrament sv. krsta sem prejel(a): 

Kdaj: 

Kje: 

Zavetnik cerkve: 

Krstil me je: 

Postal  sem 
         Božji otrok



 »Jaz te krstim v imenu Očeta
 in Sina in Svetega Duha.«

Prilepite fotografi jo krsta



Zakrament 
svetega krsta

Pri svetem krstu si postal
Božji otrok.
Bog te je očistil madeža 

izvirnega greha. V tvojem srcu 

se je začelo novo življenje, 

življenje z Jezusom. 
Bog vselej ostane zvest svojim 

obljubam, zato te ne bo nikdar zapustil 

ali pozabil. Prejel si neizbrisno duhovno 

znamenje. Dobil boš še veliko milosti, ki jih 

Bog daje svojim otrokom. Ko nekoliko odrasteš, 

boš prejel še druge zakramente. 



Postal si del občestva Cerkve, ki je razširjena po vsem

svetu. Krščansko občestvo te sprejema z velikim
veseljem! To skupnost pri krstu predstavljajo krstitelj,

tvoji starši in botri ter drugi člani župnijskega občestva.

Oni ti bodo pomagali na tvoji poti za Jezusom. Zato so

te pri krstu pokrižali in izpovedali svojo vero.

Krstna milost in nauki ter zgledi tvojih 

sorodnikov ti bodo pomagali, da boš živel 

v prijateljstvu z Bogom, da boš ob koncu 

svojega zemeljskega življenja šel v nebesa, 
kjer se boš večno veselil ob Bogu, 
Mariji in vseh angelih ter svetnikih.

Krstitelj te je oblil z vodo, te mazilil s sveto krizmo in

ti podaril belo oblačilo. Tvoji starši ali botri so ob velikonočni

sveči prižgali tvojo krstno svečo, ki ti bo pomagala, da boš

vselej ostal Božji otrok, otrok luči.



Znamenja 
pri svetem krstu

TVOJE IME – Tvoje ime je zelo dragoceno. 

Zapisano je v nebesih. Bog te pozna in te 

kliče po imenu. 

BLAGOSLOVLJENA 
VODA – 

Po njej ti daje Bog novo 

življenje in te očisti 

grehov, še posebej 

izvirnega greha. 

Ko te je krstitelj oblil z vodo, 

si postal novi človek – Božji otrok. 

Zdaj si Jezusov učenec.

KRSTNO OLJE – Bog ti daje 

moč za življenje po Božjih 

zapovedih. Maziljenje 

ti podeli trojno službo: 

kraljevsko, duhovniško 

in preroško. Dišeče olje 

te vabi, da bi s svojim 

zgledom vodil ljudi 

k Jezusu. 



NEBEŠKI ZAVETNIK – Tvoje ime 

te povezuje s svetnikom, ki je postal 

tvoj nebeški priprošnjik. Lahko je tvoj 

vzornik za življenje. Na dan, ko goduje 

ta svetnik, imaš god. 

KRIŽ NA ČELU – Starši, botri, krstitelj 

in morda še kdo so te pri krstu pokrižali 

na čelo. To znamenje se na čelu ne vidi 

več, ostaja pa zapisano v tvoji duši. 

BELO OBLAČILO – To je znamenje, 

da je Bog po krstni vodi očistil vso 

umazanijo iz tvoje duše. Tvoja duša 

naj bo vedno čista za Boga. 

KRSTNA SVEČA – Starši in botri 

so jo prižgali pri velikonočni sveči. 

Spominja naj te, da je Jezus Kristus 

luč, ki ti bo svetila, da te ne bo strah 

in da boš šel po pravi poti v življenje. 



Moja družina 

Prilepite družinsko fotografi jo



Gospod, vsemogočni Bog, daješ nam 

zemeljsko in nebeško življenje. 

Razveselil si nas z novim življenjem. 

Našemu novokrščencu je zasvetilo 

upanje na večno življenje. 

Zahvaljujemo se ti za vse, 

kar prejemamo iz tvojih rok. 

Blagoslovi mater in očeta v naši družini, 

naj bosta svojim otrokom 

z besedo in zgledom prvi priči 

vere v Jezusa Kristusa. 

Blagoslovi tudi otroke v naši družini, 

varuj jih vsega hudega in vodi njihove 

korake po poti luči za Jezusom 

Kristusom, našim Gospodom. 

Amen.  

Blagoslov družine



Starši so mi za botra izbrali: 

Moj boter 
Moja botra

Prilepite fotografi jo botrov


