Křest vašeho dítěte
Vážení rodiče,
do vašeho života vstoupila velká a radostná událost: narodilo se vám dítě a vy chcete, aby
bylo pokřtěno. Dříve než se tak stane, měli byste se na tuto významnou slavnost dobře
připravit.
Křest je vstupní branou křesťanského života (života v církvi). Skrze křest se stává člověk
Božím dítětem a má podíl na Božím životě. Křtem je člověk osvobozen od hříchu
(provinění). Nestává se tím samozřejmě dokonalým a bez hříchů, ale dostává se mu
pomoci žít svůj život novým (lepším) způsobem. Křest je vlastně uzavřením smlouvy
mezi člověkem a Bohem - člověk dobrovolně dává Bohu souhlas, aby vedl a chránil jeho život, a vyjadřuje ochotu žít
tak, jak si to Bůh přeje a jak to hlásal a také svým životem ukázal Ježíš Kristus. Pokřtěný člověk je povolán ke službě
druhým lidem (bližním) a ke svědectví o své naději, kterou má skrze svůj život s Bohem. Pověření křtít dostala církev
od svého zakladatele Pána Ježíše Krista (Mt 28,19-20). Při křtu dětí přejímají rodiče a kmotr závazek, že budou
pokřtěné dítě vychovávat v křesťanském duchu, budou mu pomáhat žít podle víry a rozvíjet osobní vztah
k Bohu. Proto není možné křtít děti, jejichž rodiče a kmotři nezaručují splnění uvedených závazků.

Úkoly a povinnosti rodičů:
a/ Před křtem
1. jeden měsíc předem se domluví s knězem na přípravě a datu křtu
2. vyberou si vhodného kmotra (kmotru), postačí jeden kmotr nebo jedna kmotra
3. podle možností se snaží obnovit své náboženské znalosti
4. doporučuje se přijetí svátostí (sv. zpověď – svátost smíření)
5. rodiče si mohou po domluvě s knězem zhotovit křestní roušku bílé barvy, na které se může vyšít křesťanský
symbol, jméno dítěte a datum křtu, dále si opatří křestní svíci (v některých farnostech podle místních
zvyklostí dostanete křestní roušku a svíci v kostele při obřadu)
b/ Při křtu
1. na začátku obřadu oznamují jméno dítěte, žádají o křest a vyjadřují souhlas se svými povinnostmi
2. označují dítě znamením kříže
3. před vlastním křtem se zříkají zla a vyznávají víru
4. při křtu mohou držet dítě

Úkoly a povinnosti kmotrů:
a/ Kdo může být kmotrem
- pokřtěný křesťan římskokatolického vyznání
(křesťan nekatolického vyznání může být přizván jako svědek křtu)
- měl by být schopen pomáhat při křesťanské výchově a vést kmotřence k víře
- měl by být biřmovaný a praktikující křesťan
- pokud není svobodný, měl by mít platně (církevně) uzavřené manželství
b/ Při křtu
1. na začátku obřadu vyjadřují souhlas se svými povinnostmi
2. označují dítě znamením kříže
3. před vlastním křtem se společně s rodiči zříkají zla a vyznávají víru
4. při křtu mohou držet dítě
5. kmotr zapaluje od velikonoční svíce (paškálu) křestní svíci dítěte

UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI KŘTU
Kněz přivítá již u kostelního vchodu či na jiném vhodném místě shromážděné.

Úvodní dialog
Kněz
Jaké jméno jste se rozhodli dát svému dítěti?(Jak se vaše dítě jmenuje?)
Co pro své dítě od Boží církve žádáte?
Tím že Vaše dítě bude pokřtěno tím na sebe berete povinnost, že ho vychováte ve
víře v Pána Ježíše, že je budete učit milovat Boha a bližní jak nám to Pán Ježíš
přikázal. Jste si této povinnosti vědomi?
A vy, kteří chcete být kmotry, jste připraveni rodičům pomáhat?

Rodiče
(ŘEKNETE JMÉNO DÍTĚTE)
KŘEST

ANO
Kmotr (ové ) odpoví:
ANO

Označení křížem
Kněz označuje dítě na čele znamením kříže (rodiče a kmotr mohou potom udělat totéž).

Bohoslužba slova





čte se jedno nebo dvě biblická čtení (texty osvětlují význam svátosti křtu)
promluva kněze
přímluvy
odpovídáme: „Prosíme tě, vyslyš nás“
vzývání svatých,
odpovídáme: „Oroduj za nás“ (nebo „Orodujte za nás“)

Modlitba (a pomazání olejem křtěnců)
Kněz se modlí nad dítětem, aby bylo osvobozeno od temnoty zla a vyprošuje mu sílu k vytrvalosti na dobré cestě. Potom může
následovat pomazání olejem křtěnců na prsou dítěte. Jsou li pro to vážné důvody – chladný kostel, nevhodné oblečení dítěte –
vynechá se pomazání olejem a kněz říká: „Tvou silou ať je Kristus, náš Pán a Spasitel, který žije a kraluje na věky věků.“
Odpovíme: „Amen.“ Kněz mlčky vkládá ruku na hlavu dítěte.

Svěcení křestní vody
Kněz světí křestní vodu, která se stává znamením očisty a nového života v Kristu.

Zřeknutí se zlého a vyznání víry
Kněz
Chcete žít ve svobodě dětí Božích a zříkáte se proto hříchu?

Rodiče a kmotrové
ANO

Chcete, aby vás hřích nikdy neovládl a zříkáte se všeho, co k němu láká?

ANO

Zříkáte se tedy ducha zla a všeho co působí a čím se pyšní?

ANO

Věříš v Boha Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země?
Věří v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se narodil z Marie Panny, byl
ukřižován, pohřben, vstal mrtvých a sedí na pravici Otcově?
Věříš v Ducha svatého, církev obecnou společenství svatých odpuštění hříchů, vzkříšení
mrtvých a život věčný?
Tak věříme. Tak věří církev a tuto víru vyznáváme
a ona je naší slávou v Kristu Ježíši, našem Pánu.
My všichni jsme s vámi vyznali víru celé církve.
Chcete aby také …..byl(a) v této víře pokřtěn(a)?

VĚŘÍM
VĚŘÍM
VĚŘÍM
VŠICHNI PŘÍTOMNÍ: Amen
Rodiče a kmotrové: ANO

Křest
/dítě se sundanou čepičkou může držet matka, otec či některý z kmotrů/
Kněz lije třikrát na hlavu dítěte vodu a říká:

………… já tě křtím ve jménu Otce i syna i Ducha svatého.

Pomazání křižmem
Kněz uděluje dítěti pomazání křižmem (posvěcený olivový olej s balzámem).

Předání křestní roušky
Kněz předává křestní roušku.

Předání svíce
Na vyzvání kněze kmotr zapaluje od velikonoční svíce (paškálu) křestní svíci a přistupuje s ní k dítěti.

Modlitba Páně
Po výzvě kněze se všichni společně modlí:

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého;
neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen

Požehnání
Kněz žehná nejprve matce, potom otci a na závěr všem přítomným. Na jednotlivé části požehnání odpovídáme: „Amen“.

