
Vysvetlenie ku „krížikom“ detí  
Niektorí rodičia sa na nás obrátili s otázkou, prečo som rozhodol dávať požehnanie 
deťom po sv. omši a nie počas obradu rozdávania sv. prijímania v omši. Tu je krátke 
vysvetlenie. 

o. Juraj Vittek, farár 

 
Kňaz, ktorý koná liturgiu v mene Krista, Cirkvi a Božieho ľudu, sa nerozhoduje podľa svojej 
chuti, čo by mal alebo nemal robiť počas sv. omše. Nie je to ani na jednotlivých veriacich, čo 
by sa im páčilo alebo nepáčilo v liturgii. Sv. omša je dar, ktorého sme správcami. Pravidlá sv. 
omše určuje Cirkev v liturgických knihách schválených pápežom. Kniha, podľa ktorej sa slúži 
omša v tzv. rímskom obrade, sa volá Rímsky misál. Schválil ju svätý pápež Pavol VI. a drobné 
úpravy vykonal sv. Ján Pavol II. Vo vysvetľujúcom úvode do tejto knihy čítame: "Nech však 
kňaz pamätá, že má byť služobníkom posvätnej liturgie a nesmie nič na vlastnú päsť pri slávení 
omše pridať, vynechať alebo pozmeniť.” Sú to slová II. vatikánskeho koncilu (Sacrosanctum 
concilium, č. 22). Sv. omšu nemôžeme slúžiť ani podľa aktuálnych chutí, či pocitov veriacich. 
Tie sú veľmi rozmanité a nestále, a neraz si protirečia. 
 
V časti Všeobecných smerníc Rímskeho misála o svätom prijímaní, kde sa opisuje, ako sa má 
konať, niet ani len zmienky o krížikoch a požehnaní detí. Nikde na svete, okrem Slovenska, 
niečo podobné nejestvuje. Nikdy niečo podobné nevidíte ani na pápežových omšiach, a 
pápežovi Františkovi alebo Jánovi Pavlovi II. určite nebude nikto vyčítať, že nenecháva 
maličkých prísť k Pánovi. Nevieme presne, ako sa na Slovensku na mnohých miestach zaviedlo 
“dávanie krížika”, ale je to vovedenie akéhosi nového obradu, ktorý v liturgii jednoducho nie 
je. A ako som citoval, “kňaz nesmie nič na vlastnú päsť pri slávení omše pridať, vynechať alebo 
pozmeniť.” Dávanie krížikov je prax, ktorú sme za nejasných okolností na Slovensku začali 
vkladať na vlastnú päsť do liturgie. Ja som rozhodol po zrelej úvahe a viacerých rokoch môjho 
pôsobenia v tejto farnosti (a viem, že nie som jediný) túto svojvoľnosť odstrániť. Cirkevné 
právo mi nariaďuje: "farár sa musí vo svojej farnosti riadiť pod autoritou diecézneho biskupa, 
a je viazaný dozerať, aby sa nevkradli zlozvyky” (Kódex kánonického práva, § 528). A dávanie 
krížikov počas obradu svätého prijímania je zlozvykom. Chápeme, že si mnohí na to zvykli. A 
akékoľvek zmeny neradi prijímajú. Ale na druhej strane, práve dávanie krížikov je svojvoľná 
zmena v liturgii, aj keď veľmi rozšírená. 
 
Ak niektorí chápu tento krok ako odmietanie detí, nie je to na mieste. Každú stredu sa s veľkou 
láskou a nasadením venujem osobne katechéze detí pri detskej omši. Deti omšu aj vďaka tomu 
milujú. Cirkev nám totiž ponúka špeciálnu liturgickú knihu „Omša za účasti detí“, ktorá nám 
umožňuje účinnejšie vovádzať deti do tajomstva svätej omše. Je tam napríklad možnosť viesť 
homíliu na spôsob dialógu, aby deti mohli byť lepšie vtiahnuté do diania na omši, a mnohé iné 
veci. Jestvujú aj iné príležitosti, pri ktorých udeľujeme deťom špeciálne požehnanie, ako je na 
Vianoce pri jasličkách a podobne. Kňaz sa má riadiť podľa týchto inštrukcií, a nie podľa svojej 
chuti, či chuti rodičov či detí. Na druhej strane vidím, ako rodičia veľmi zanedbávajú kresťanskú 
výchovu svojich detí, hoci je to ich povinnosť, ktorú na seba zobrali pri ich krste. Deti často 
nemajú základné poznanie vo veciach viery. Pomáhame rodičom, ako vieme. Preto obviniť nás 
z toho, že odmietame Ježišov pokyn prijímať deti kvôli odstráneniu liturgického nešváru, je 
výsostne nespravodlivé. Keby bolo pravdivé takéto rozmýšľanie, tak potom v každej krajine, 



kostole, kde sa deťom nedávajú krížiky počas obradu sv. prijímania, sa neprijímajú deti, čo je 
absurdné. Okrem toho, aj samotná ponuka dať individuálne požehnanie deťom a rodičom je 
prejavom, že si chceme deti zvlášť všimnúť a dať pocítiť Boží dotyk a nehu. 
 
A upozornil by som ešte na jeden fakt. Dnes majú mnohí rodičia tendenciu pestovať niečo ako 
“kult dieťaťa”. Jedna mamička mi povedala: “Dieťa musí byť vždy prvé”. To je zjednodušené, 
a neraz aj škodlivé pre samotné dieťa. Dieťa musí byť prvé v našom záujme a starostlivosti oň 
a o jeho rast. Ale dieťa nemôže byť stredobodom všetkého a všetko sa nemá organizovať tak, 
že dieťa je stredobodom. Stačí spomenúť pokyny pre cestujúcich v lietadle. V prípade straty 
kyslíku v kabíne má rodič povinnosť nasadiť masku najprv sebe a až potom dieťaťu. Nie je to 
preto, že by dieťa nebolo prvé. Ale preto, že ak rodič omdlie, potom už sa nebude môcť 
postarať o svoje dieťa. To je pekný príklad toho, že dieťa nemusí byť vždy prvé a stredobodom 
pozornosti v organizovaní života. Niekedy mu to môže aj uškodiť. 
 
Treba ešte dodať, že sme rodičom nezakázali, aby boli sprevádzaní počas svätého prijímania 
najmä svojimi malými deťmi. 


