PRŮBĚH VLASTNÍHO KŘTU
(nezapomeňte na svíci a křestní roušku!)
Obřad přivítání dětí na začátku křestní slavnosti:
Otec a matka přinesou dítě v doprovodu kmotra (kmotrů).
Otázka první:
Jaké jméno jste se rozhodli svému dítěti dát? *
Odpověď rodičů:
Josef, Marie, Michael, Terezie...
* Rodiče, kmotři a farář dbají, aby se nedávalo jméno, které je cizí
křesťanskému smýšlení. (CIC 855)
Otázka druhá:
Co pro svého (svou) Josefa, Marii, Michaela, Terezii… od Boží církve žádáte?
Odpověď rodičů:
Křest.*
* Lze odpovědět např. i takto: Věčný život; Milost Kristovu; Víru.
Otázka třetí:
Chcete, aby byly vaše děti pokřtěny. Tím na sebe berete povinnost, že je
vychováte ve víře v Pána Ježíše, že je budete učit milovat Boha a bližního, jak
nám to Ježíš přikázal. Jste si této povinnosti vědomi?
Odpověď rodičů:
Ano.
Otázka čtvrtá:
A vy, kteří chcete být kmotry, jste připraveni rodičům pomáhat?
Odpověď kmotrů:
Ano.
Josefe, Marie, Michaeli, Terezie,… církev tě (vás) s radostí přijímá do svého
společenství. V jejím jménu tě (vás) označuji křížem, znamením našeho
Spasitele, Ježíše Krista.
Kněz mlčí a udělá křtěnci na čele kříž.
Potom vyzve rodiče a někdy také kmotry, aby učinili totéž:
Také vy, rodiče, a vy, kteří chcete plnit povinnost kmotrů, označte děti
znamením kříže.
Přímluvy za pokřtěné, za jejich život ve víře, za rodiče a kmotry, aby dobře
plnili své poslání a za církev.
Následují litanie ke svatým (zvláště ke křestním patronům, aj.).

Po skončení vzývání svatých následuje Exorcismus a mazání olejem.
Všemohoucí Bože, poslal jsi svého jednorozeného Syna, aby nás vyvedl z
otroctví hříchu a učinil z nás tvůj svobodný lid. Pokorně Tě prosíme: zachraň
před mocí temnoty také tyto děti a dej ať se na nich ukáže moc smrti a
vzkříšení tvého Syna. Buď s nimi po celý život, a až budou pokoušeny a budou
bojovat proti duchu zla, jejich silou ať je Kristus. Neboť On s tebou žije a
kraluje po věky věků.
Všichni odpoví: Amen
Celebrant: Olej, kterým tě (vás) mažu, je znamením síly. Tvojí (vaší) silou ať
je Kristus, náš Pán a Spasitel, neboť on žije a kraluje na věky věků.
Všichni odpoví: Amen.
Celebrant pomaže každého křtěnce na prsou olejem křtěnců.
Pokud je příliš velké chladno nebo je dítě oblečeno tak, že mazání olejem není
vhodné, je možné toto pomazání vynechat.
V tom případě celebrant říká: Tvojí (vaší) silou ať je Kristus, náš Pán a
Spasitel, neboť on žije a kraluje na věky věků.
Všichni odpoví: Amen.
Ihned poté celebrant mlčky vkládá ruce na hlavu křtěnce.
Po mazání olejem, příp. vkládání rukou, odcházejí všichni zúčastnění ke
křtitelnici (nebo na místo, kde proběhne vlastní křestní obřad).

SLAVNOST KŘTU
Úvod:
Křtem dává Bůh věřícím účast na svém božském životě. Modleme se společně z
celého srdce za tyto vyvolené, aby se také jim stala tato křtitelnice pramenem
života věčného.
Svěcení vody a vzývání Boha:
Při vigilii na Bílou sobotu posvětí celebrant vodu: Všemohoucí věčný Bože, Tvá
neviditelná moc působí, že svátosti jsou viditelným znamením Tvé milosti.
Stvořil jsi vodu … Prosíme Tě, Bože: Ať skrze Tvého Syna sestoupí do tohoto
křestního pramene síla ducha svatého, aby všichni, kdo budou ve křtu spolu s
Kristem pohřbeni, ve křtu s ním také vstali ze smrti k životu. Neboť On s
Tebou žije a kraluje na věky věků.

Všichni odpoví: Amen.
V době velikonoční je vhodné použít vodu posvěcenou o velikonoční vigilii na
Bílou sobotu. V tom případě se už voda neposvěcuje, ale říká se místo toho:
…Požehnaný jsi, Bože, Otče všemohoucí…
Všichni odpoví: Požehnaný jsi, Bože navěky.
… Požehnaný jsi, Bože, Synu jednorozený, Ježíši Kriste…
Všichni odpoví: Požehnaný jsi, Bože navěky.
… Požehnaný jsi, Bože, Duchu svatý…
Všichni odpoví: Požehnaný jsi, Bože navěky.
Zřeknutí se zlého a vyznání víry:
Po úvodu následují otázky:
Zříkáte se ducha zla?
Rodiče a kmotrové odpoví: Ano.
I všeho, co působí?
Rodiče a kmotrové odpoví: Ano.
I všeho, čím se pyšní?
Rodiče a kmotrové odpoví: Ano.
Věříte v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země?
Rodiče a kmotrové odpoví: 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?
Rodiče a kmotrové odpoví: Věřím.
Následně celé shromáždění vysloví s tímto vyznáním víry svůj souhlas.
Celebrant:
Tak věříme. Tak věří církev a tuto víru vyznáváme, a ona je naší slávou v
Kristu Ježíši, našem Pánu.
Všichni odpoví: Amen.

KŘEST
My všichni jsme nyní s vámi vyznali víru celé Církve. Chcete, aby také Josef,
Marie, Michael, Terezie byl (byla, byli) v této víře pokřtěn (-na, -ni)?
Rodiče a kmotrové odpoví: Ano.
Hned potom celebrant dítě pokřtí.
Josefe, Marie, Michaeli, Terezie…, JÁ TĚ KŘTÍM VE JMÉNU OTCE
(lije vodu nebo ponoří dítě poprvé)
I SYNA
(lije vodu nebo ponoří dítě podruhé)
I DUCHA SVATÉHO.
(lije vodu nebo ponoří dítě potřetí
Pomazání křižmem
Všemohoucí Bůh tě (vás) vysvobodil z hříchu, dal ti (vám) život z vody a z
Ducha svatého, přijal tě (vás) do společenství svého lidu. A jako pomazal
svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, na kněze, proroka a krále, označuje
posvátným olejem i tebe (vás), neboť patříš (-te) ke Kristu navěky.
Všichni odpoví: Amen.
Celebrant mlčky maže křtěnce na temeni hlavy.
Obléknutí bílého roucha
Josefe, Marie, Michaeli, Terezie…, Bůh tě (vás) oblékl v Krista a učinil z tebe
(vás) nového člověka. Bílé roucho ať je znamením této důstojnosti. A rodiče a
přátelé ať tě (vás) povzbuzují svědectvím slova i života, abys (-te) tuto
důstojnost uchoval (-li) neporušenou navěky.
Všichni odpoví: Amen.
Každému pokřtěnému je předáno bílé roucho nebo křestní rouška.
Jiná barva než bílá není přípustná.
Předání hořící svíce
Celebrant
vezme
paškál
a
říká:
Světlo
Kristovo.
Kmotr nebo jeden z rodičů rozsvítí od paškálu svíci pro pokřtěného.
Celebrant říká: Rodiče a vy, kteří chcete plnit povinnosti kmotrů, církev od
vás s důvěrou očekává, že budete světlo Kristovo v těchto dětech opatrovat. Kéž
Josef, Marie, Michael, Terezie… (tyto děti) vždycky chodí ve světle Kristově,
kéž žijí z víry až do konce, a až Kristus přijde, kéž mu vyjdou vstříc a se všemi
svatými vejdou do jeho věčného království.

