
SVÁTOST KŘTU 
 
Je to první a nejdůležitější svátost, brána k ostatním svátostem. 
BEZ SVATÉHO KŘTU NELZE PŘIJMOUT ŽÁDNOU DALŠÍ SVÁTOST!!! 
 
 
CO PŮSOBÍ SVATÝ KŘEST: 
- odpouští dědičný hřích i všechny osobní hříchy, 
- uděluje milost posvěcující, 
- člověk se stává Božím dítětem a členem Kristovy církve, 
- do duše se mu vtiskuje nesmazatelné znamení křesťana. 
 
 
DRUHY KŘTU:  
1/ křest touhy 
2/ křest krve 
3/ křest vodou a Duchem svatým 
 
Křest touhy: 
Člověk se řádně připravuje ke svatému křtu. Stane se mu nějaké neštěstí a není 
nikoho, kdo by ho mohl pokřtít. Touží-li tento člověk ve chvíli smrti po křtu, 
jedná se o křest touhy a dotyčný může přijít do nebe. 
 
Křest krve: 
Jde o lidi, kteří se připravují na řádný křest a dříve než k němu dojde, jako 
mučedníci položí svůj život pro víru nebo pro uskutečňování zásad života                 
z víry. 
 
Křest vodou a Duchem svatým: 
Je to svátost ustanovená Pánem Ježíšem: Mt 28,18-19: "Je mi dána veškerá moc 
na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy a křtěte je ve 
jménu Otce i Syna i Ducha svatého." 
 
 
JAK SE KŘTÍ :  
Člověk, který má být pokřtěn, se ponořuje do vody, anebo se na jeho hlavu lije 
voda a říká se přitom: (N), já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. 
 
 
 

Pozn.: N = jméno křtěnce (z latiny nomen = jméno). 
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UDĚLOVATEL K ŘTU:   biskup, kněz a jáhen. 
 
!!!V nebezpečí smrti, když není možné tyto řádné udělovatele zavolat, smí 
křest udělit každý člověk!!!  
 
 
PŘÍJEMCE K ŘTU:  každý nepokřtěný člověk.  
Dospělý musí mít víru a úmysl přijmout křest a zachovávat křestní závazky. 
Ke křtu dítěte se vyžaduje oprávněná naděje, že dítě bude ve víře vychováno. 
 
 
KŘESTNÍ KMOTR:  
Jeho úkolem je pomáhat svěřenci na jeho duchovní cestě. 
 
Rodičům dítěte v křesťanské výchově pomáhá. Je ručitelem křesťanské 
výchovy. V případě úmrtí rodičů zcela přebírá zodpovědnost za výchovu dítěte 
(lidskou i duchovní). 
 
Rodiče by tedy pro dobro dětí měli velmi dobře zvážit, komu kmotrovství svěří. 
 
Stejně i ten, kdo je vyzván ke službě kmotra, měl by zvážit, zda-li mu bude 
umožněno úkoly, k nimž se zaváže, také plnit. 
 
 
Aby kmotr mohl své poslání dobře plnit, musí splňovat tyto podmínky: 
 
- alespoň 16 let věku, 
- pokřtěný katolík, 
- přijal již svátost biřmování a Eucharistii, 
- po lidské i duchovní stránce žije podle přijaté víry (také v oblasti nedělní mše  
  svaté, svátostí, apod.), 
- pokud žije s životním partnerem, pak jen v křesťansky uzavřeném  
  manželství, 
- pokud má vlastní děti, je třeba, aby na prvém místě své děti kvalitně   
  křesťansky vychovával. 

 
 


