
Jaké jméno jste se rozhodli dát svému 

dítěti?  

 

Co pro svého … od Boží církve žádáte? 

 

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 a bližního, jak  nám to Pán 

Ježíš přikázal. Jste si této povinnosti 

vědomi? 

Ano. 

A vy, chcete být tomuto dítěti kmotrem. Jste 

připraven rodičům pomáhat? 

Ano. 

 

 

…..    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 … 

znamením Kristova kříže  

 

 

Slova svatého evangelia podle Marka. 

Ježíš přišel z Nazareta v Galileji a dal se 

od Jana v Jordáně pokřtít.  

Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že 

se nebe rozevřelo a že se na něho snáší 

Duch jako holubice. A z nebe se ozval 

hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě 

mám zalíbení!“ 
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Modleme se k našemu Pánu Ježíši Kristu za toto 

dítě, za sebe navzájem a za všechny lidi.  

- Prosíme tě, Pane, za toto dítě: Dej mu účast na 
tajemství své smrti a svého vzkříšení.  

Prosíme tě, vyslyš nás. 

- Přijmi ho do společenství své církve.  
 

- Upevni ho ve víře, ať vydává svědectví tvému 
evangeliu.  

 

- Doveď ho do věčné radosti ve svém království.  
 

- Prosíme tě, Pane, za rodiče a kmotra: Ať tě 
věrně následují, aby tomuto dítěti dávali dobrý 
příklad. 

 

- Prosíme tě, Pane, za rodinu, ve které bude dítě 
vyrůstat: Ať v ní ustavičně přebývá tvá láska.  

 

- Prosíme tě, Pane, za sebe i za všechny 
křesťany: Obnov nás, ať si plněji uvědomujeme 
svůj křest.  

 

-  Prosíme tě. Pane, za všechny lidi: Ať mají účast 
na spáse, kterou jsi přinesl celému světu.  

Prosíme tě, vyslyš nás. 

 

Svatá Maria, Matko Boží, oroduj za nás. 

Svatý Josefe, oroduj za nás.  

Svatý Jene Křtiteli, oroduj za nás.  

Svatý Petře a Pavle, orodujte za nás.  

Svatý  

 

Všichni svatí a světice Boží, orodujte za 

nás.  

 

 

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 … chrámem tvé slávy  

a Duch svatý ať v něm bydlí na věky věků.  

Amen. 

Olej, kterým tě mažu, je znamením síly. 

Tvou silou ať je Kristus, náš Pán a Spasitel, 

neboť on žije a kraluje na věky věků. 

Amen. 

 

Všemohoucí věčný Bože, tvá neviditelná moc 
působí, že svátosti jsou viditelným znamením 
tvé milosti. 

 

Shlédni tedy, Bože, na svou církev a otevři jí 
pramen vody, tryskající do života věčného. 

Kéž tvůj svatý Duch učiní tuto vodu 
znamením milosti tvého jednorozeného 
Syna:  

Ať svátost křtu smyje všechno staré a špatné, 
aby člověk, stvořený k tvému obrazu, povstal 
z vody a z Ducha svatého k  účasti na tvém 
životě. 

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. 

Amen. 



 

Chcete žít ve svobodě dětí Božích  

a zříkáte se proto hříchu? 

Ano. 

Chcete, aby vás nikdy hřích neovládl, a  

zříkáte se proto všeho, co k němu láká? 

Ano. 

Zříkáte se tedy ducha zla a všeho, 

co působí a 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,  

odpuštění hříchů,  

vzkříšení mrtvých a život věčný? 

Věřím.  

 
 

….., já tě křtím ve jménu Otce  

i  Syna  

i Ducha svatého.  

 

 

 

Všemohoucí Bůh tě vysvobodil 

z hříchu, 

dal ti život z vody a z 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.  

 

Amen. 



 

….., Bůh tě oblékl v Krista a učinil z tebe 

nového člověka. Bílé roucho ať je 

znamením této důstojnosti. A rodiče a  

přátelé ať tě povzbuzují svědectvím 

slova i  života, abys tuto důstojnost 

uchoval neporušenou na  věky.  

 

Amen. 

 

 

Rodiče a kmotře, církev od vás s 

důvěrou očekává, že  budete světlo 

Kristovo v tomto dítěti opatrovat. Kéž   

…..   vždycky chodí ve světle Kristově, 

kéž žije z víry až do konce, a až Kristus 

přijde, kéž mu   …..   vyjde vstříc a se 

všemi svatými vejde do jeho věčného 

království. 

 

 

Dobrotivý otče, tohoto křesťana jednou 

pošleš – až bude biřmován – aby 

v plnosti Ducha svatého svědčil o  tvém 

Synu, Ježíši Kristu. Bude ve 

shromáždění věřících přijímat jeho tělo a 

krev, a s celou církví bude k tobě volat. 

Zatím je odkázán na nás. Proto se 

k tobě modlíme místo něho, jak nás tvůj 

Syn naučil.  

 

Otče náš  

 

 

 

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. 

 

Amen. 

 

 



 

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. 

 

Amen. 

 

Požehnání Pána Boha všemohoucího ať 

sestoupí na 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. 

 

Amen. 

 

Požehnej vás všemohoucí Bůh, 

Otec i Syn i Duch svatý.  

 

Amen.  

   



 


