Křest jednoho dítěte - obřad
Jaké jméno jste se rozhodli svému dítěti dát?
N...
Co pro svého N... od Boží církve žádáte?
Křest.
Chcete, aby bylo vaše dítě pokřtěno. Tím na sebe berete povinnost, že ho vychováte ve víře v Pána Ježíše,
že ho budete učit milovat Boha i bližního, jak nám to Pán Ježíš přikázal.
Jste si této povinnosti vědomi?
Ano.
A vy chcete být N...(-ovým/ -iným) kmotrem. Jste připraven(a) rodičům pomáhat?
Ano.
N..., církev tě s radostí přijímá do svého společenství. V jejím jménu tě označuji křížem, znamením
našeho Spasitele, Ježíše Krista.
Také vy, rodiče a kmotře, označte N... na čele znamením Kristova kříže.
Zřeknutí se zlého a vyznání víry
Zříkáte se ducha zla?
Ano.
I všeho, co působí?
Ano.
I všeho, čím se pyšní?
Ano.
Věříte v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země?
Věřím.
Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se narodil z Marie Panny, byl ukřižován a
pohřben, vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově?
Věřím.
Věříte v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštěni hříchů, vzkříšení mrtvých
a život věčný?
Věřím.
Tak věříme. Tak věří církev. A tuto víru vyznáváme, a ona je naší slávou v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Amen.
Křest
My všichni jsme nyní s vámi vyznali víru celé církve.
Chcete, aby také N... byl(a) v této víře pokřtěn(a)?
Ano.
N..., já té křtím ve jménu Otce
i Syna
i Ducha svatého.

Obléknutí bílého roucha
N..., Bůh tě oblékl v Krista a učinil z tebe nového člověka. Bílé roucho je znamením této důstojnosti. A
rodiče a přátelé ať tě povzbuzují svědectvím slova i života, abys tuto důstojnost uchoval(a) neporušenou
na věky.
Amen.
Předání hořící svíce
Světlo Kristovo.
Rodiče a kmotře, církev od vás s důvěrou očekává, že budete světlo Kristovo v tomto dítěti opatrovat. Kéž
N... vždycky chodí ve světle Kristově, kéž žije z víry až do konce, a až Kristus přijde, kéž mu N... vyjde
vstříc a se všemi svatými vejde do jeho věčného království.
Modlitba Páně
Rodiče, kmotr(a) a všichni přítomní se pomodlí nahlas:
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.
Amen.
Následuje požehnání a potom se kněz s přítomnými rozloučí.

