
Křestní obřady 

PŘIVÍTÁNÍ DÍTĚTE 
 

Kněz: Jaké jméno jste se rozhodli svému dítěti dát?  

Rodiče: N... 

Kněz: Co pro svého (svou) N... od Boží církve žádáte? 

Rodiče: Křest. 

Kněz: 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? 

Rodiče: Ano. 

Kněz: A vy chcete být tomuto dítěti kmotrem (kmotrou). Jste připraven(a) rodičům 
pomáhat?  

Kmotr: Ano. 

Kněz: N..., církev tě s radostí přijímá do svého společenství. V jejím jménu tě označuji 
křížem, znamením našeho Spasitele, Ježíše Krista. 
Kněz: Také vy, rodiče a kmotře (kmotro), označte N... na čele znamením Kristova kříže. 

BOHOSLUŽBA SLOVA 
 

Lektor: Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům 
 
Bratři a sestry, 
vy všichni jste Boží děti skrze víru v Ježíše Krista. Neboť vy všichni, kteří jste byli 
pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. Není už rozdíl mezi židem a pohanem, 
otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. 
 

Lektor: Slyšeli jsme slovo Boží. 
Všichni: Bohu díky. 
 

Kněz: Pán s vámi. 
Všichni: I s tebou. 
Kněz: Slova svatého evangelia podle Matouše. 
Všichni: Sláva tobě, Pane. 
 
Jeden jejich zákoník se ho otázal, aby ho pokoušel: „Mistře, které přikázání je 
v zákoně největší?“ On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, 
celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu 
podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý 
Zákon i Proroci. 
 

Kněz: Slyšeli jsme slovo Boží. 
Všichni: Chvála tobě, Kriste. 
  



PŘÍMLUVY 
 
Kněz: Modleme se k našemu Pánu, Ježíši Kristu za toto dítě, za sebe navzájem a za 
všechny lidi. 
Kněz: Prosíme tě, Pane, za toto dítě, dej mu účast na tajemství své smrti a svého 
vzkříšení. 
Všichni: Prosíme tě, vyslyš nás. 
Kněz: Přijmi je do společenství své církve. 
Všichni: Prosíme tě, vyslyš nás. 
Kněz: Upevni je ve víře, ať vydává svědectví tvému evangeliu. 
Všichni: Prosíme tě, vyslyš nás. 
Kněz: Prosíme tě, Pane, za rodiče a kmotry, ať tě věrně následují, aby touto dítěti dávali 
dobrý příklad křesťanského života. 
Všichni: Prosíme tě, vyslyš nás. 
Kněz: Prosíme tě, Pane, za rodinu, ve které bude toto dítě vyrůstat, ať v ní ustavičně 
přebývá tvá láska. 
Všichni: Prosíme tě, vyslyš nás. 
Kněz: Prosíme tě, Pane, za nás a za všechny křesťany, ať si stále plněji uvědomujeme 
svůj křest. 
Všichni: Prosíme tě, vyslyš nás. 

LITANIE 
 

Kněz: Svatá Maria, Matko boží.     Všichni: Oroduj za nás. 
Kněz: Svatý Josefe.       Všichni: Oroduj za nás. 
Kněz: Svatý Jene Křtiteli.      Všichni: Oroduj za nás. 
Kněz: Svatý Petře a Pavle.      Všichni: Orodujte za nás. 
Kněz: ….         Všichni: Oroduj za nás. 
Kněz: Všichni svatí a světice boží.    Všichni: Orodujte za nás. 

EXORCISMUS 
 

Kněz: Všemohoucí věčný Bože, poslal jsi na svět vlastního Syna, aby zničil moc ducha 
zla a vyvedl nás z temnot do tvého podivuhodného světla. Skrze něho tě prosíme: 
Vysvoboď také toto dítě z viny, která od počátku tíží lidské pokolení. Ať je N... 
chrámem tvé slávy a Duch svatý ať v ní bydlí na věky věků. Amen. 
 
(Olej, kterým tě mažu, je znamením síly.)  
Tvou silou ať je Kristus, náš Pán a Spasitel, který žije a kraluje na věky věků. Amen. 

SVĚCENÍ VODY A VZÝVÁNÍ BOHA 

Kněz: Modleme se k Bohu, Otci všemohoucímu, aby dal tomuto vyvolenému této 

vyvolené život z vody a z Ducha svatého. 

Kněz: Nebeský Otče, ty nám při křtu otvíráš pramen nového života a přijímáš nás za své 
syny. Všichni: Požehnaný jsi, Bože, na věky. 

Kněz: Ty ve svém Synu Ježíši Kristu sjednocuješ všechny, kdo jsou pokřtěni vodou a 
Duchem svatým, aby byli tvým lidem. Všichni: Požehnaný jsi, Bože, na věky. 



Kněz: Ty vléváš do našeho srdce svou lásku, svatého Ducha, a dáváš nám svou 
svobodu a svůj mír. Všichni: Požehnaný jsi, Bože, na věky. 

Kněz: Ty posíláš křesťany, aby všem lidem radostně hlásali evangelium tvého Krista. 
Všichni: Požehnaný jsi, Bože, na věky. 

Kněz: Požehnej + tedy tuto vodu, Bože. Ať se z ní a z Ducha svatého narodí také tvůj 
služebník (tvá služebnice) N.... Vždyť církev za něho (ni) ručí svou vírou a ty ho (ji) 
křtem voláš k životu věčnému. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

ZŘEKNUTÍ SE ZLÉHO A VYZNÁNÍ VÍRY 

Kněz: Milí rodiče a kmotrové. Přinesli jste toto dítě ke křtu, aby se stalo dítětem Božím. 
Aby hřích neohrozil Boži život, který bude vašemu dítěti dán a který v něm poroste, 
musíte před ním vydávat svědectví Kristu, slovem i příkladem. 

Když tedy podle své víry přijímáte tento úkol, rozpomeňte se na svůj křest, zřekněte 
se hříchu a vyznejte víru v Ježíše Krista. Neboť to je víra církve a malé děti je možné 
křtít, jen když se za ně církev zaručí svou vírou. 

 

Kněz: Zříkáte se ducha zla? Všichni: Ano. 

Kněz: I všeho, co působí? Všichni: Ano. 

Kněz: I všeho, čím se pyšní? Všichni: Ano. 

 

Kněz: Věříte v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země? Všichni: Věřím. 

 

Kněz: 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? Všichni: 

Věřím. 

 

Kněz: Věříte v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštěni 
hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný? Všichni: Věřím. 

 

Kněz: Tak věříme. Tak věří církev. A tuto víru vyznáváme, a ona je naší slávou v Kristu 
Ježíši, našem Pánu. Všichni: Amen. 

KŘEST 
 

Kněz: My všichni jsme nyní s vámi vyznali víru celé církve. 
Chcete, aby také N... byl(a) v této víře pokřtěn(a)?  

Rodiče: Ano. 

Kněz: N..., já té křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. 

POMAZÁNÍ KŘIŽMEM 
 

Kněz: Všemohoucí Bůh tě vysvobodil z hříchu dal ti život z vody a Ducha svatého, přijal 
tě do společenství svého lidu. A jako pomazal svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, 
na kněze, proroka a krále, označuje posvátným olejem i tebe, neboť patříš ke Kristu na 
věky.  
Rodiče: Amen.  



OBLÉKNUTÍ BÍLÉHO ROUCHA 
 
Kněz: 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. 

Rodiče: Amen. 

PŘEDÁNÍ HOŘÍCÍ SVÍCE 
 

Kněz: Světlo Kristovo. 
Kněz: 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 
 

Kněz: Oslovení..., tento křesťan tato křesťanka bude jednou biřmován(a), aby v plnosti 
Ducha svatého svědčil(a) o Kristu. Bude ve shromáždění věřících přijímat tělo a krev 
Pána Ježíše, a s celou církví bude volat k Otci. Zatím je odkázán(a) na nás. Proto se 
pomodlíme místo něho (ní), jak nás Pán Ježíš naučil: 
 
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. 

POŽEHNÁNÍ 
 

Kněz: Požehnání Pána Boha všemohoucího ať sestoupí na matku tohoto dítěte. Vždyť 
Bůh skrze Ježíše Krista, Syna Panny Marie, naplňuje křesťanské matky radostnou 
nadějí, že jejich děti budou mít život věčný. Ať tato matka nikdy nezapomíná na radost 
dnešního dne, kdy děkuje za své dítě, a ať spolu s ním vzdává Bohu díky celým svým 
životem v Kristu Ježíši, našem Pánu. Všichni: Amen. 
 

Kněz: Požehnání Pána Boha všemohoucího ať sestoupí na otce tohoto dítěte. Vždyť 
Bůh je otec všech, je dárce života na zemi i na nebi. Ať jsou oba rodiče svému dítěti 
prvními svědky víry, slovem i životem, v Kristu Ježíši, našem Pánu. Všichni: Amen. 
 

Kněz: Požehnání Pána Boha všemohoucího ať sestoupí na (kmotra a) všechny 
přítomné věřící. Vždyť Bůh nám všem dal z vody a z Ducha svatého život věčný. 
Ať je toto shromáždění vždycky a všude živým lidem Božím, ať je naplněno Božím 
pokojem v Kristu Ježíši, našem Pánu. Všichni: Amen. 
 

Kněz: Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn + i Duch svatý. Všichni: Amen. 

Potom se kněz s přítomnými rozloučí. 
 


