
KŘEST 
 

Křest je první a nejdůležitější svátost. Je zrozením k novému životu 

s Bohem. Na křest je vázána první posvěcující milost v životě člověka, která je 

začátkem jeho života nadpřirozeného. Křest je nutný ke spáse. 

 

Ustanovení svátosti křtu: 

Ustanovil jej Pán Ježíš slovy: „Jděte tedy, učte všechny národy a křtěte je ve 

jménu Otce i Syna i Ducha Svatého!“ (Mat 28,19) Křtem se člověk stává členem 

Církve. Před křtem nelze přijmout žádnou jinou svátost. 

 

V souvislosti se svatým křtem říká také Pán Ježíš: 

„Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha Svatého, nemůže vejít do království 

Božího.“ (Jan 3,5) 

„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvořen! Kdo uvěří a dá se 

pokřtít, spasen bude kdo však neuvěří, bude zavržen.“ (Mar 16,16) 

 

Předobrazy svátosti křtu se nacházejí už ve Starém zákoně − průchod 

Rudým mořem a potopa. 

 

Jan Křtitel, předchůdce Pána Ježíše, také křtil − v řece Jordánu. Nebyla to 

ještě svátost. Janův křest byl na znamení lítosti nad spáchanými hříchy, znamením 

pokání a obrácení. Jan pokřtil také Pána Ježíše, i když byl bez hříchu. 

 

Účinky svátosti křtu: 

1. Křest působí odpuštění dědičného hříchu i všech osobních hříchů před 

křtem  spáchaných (u dospělého člověka). Také odpuštění časných a věčných 

trestů. 

2. Křest uděluje posvěcující milost. Ta působí duchovní znovuzrození. Člověk se 

stává dítětem Božím, dědicem nebeského království.S posvěcující milostí souvisejí 

také vlité nadpřirozené ctnosti − víra, naděje a láska a dary Ducha Svatého. 

3. Křest vtiskuje do duše nezrušitelné znamení (tzv. svátostný charakter). Tím 

se člověk začleňuje do duchovního těla Kristovy Církve. 

 

Kdo křest uděluje: 

1. Řádnými udělovateli jsou biskup, kněz a jáhen. 

2. V případě nebezpečí smrti může udělit křest každý člověk, i nepokřtěný. 



(Pokud se takto pokřtěný člověk uzdraví a je pochybnost, zda byl křest platně 

vykonán, křtí kněz znovu, takzvaně „pod podmínkou“. Není-li pochybnost, křest je 

platný.) 

 

Každý, kdo křtí, musí: 

a) mít úmysl skutečně křtít, tzn. činit, co činí Církev, 

b) na osobu, kterou křtí lít přirozenou vodu, 

c) když lije vodu, říkat slova: „Josefe, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha 

Svatého.“ 

 

Křest se uděluje trojím obmytím těla vodou a současně slovy: „Josefe, já tě 

křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“Musí se jednat o skutečné polití, nestačí 

pouhé pokropení. 

 

Pokud někdo nemůže svátostný křest (tedy křest vodou) přijmout, lze jej 

v nutném případě nahradit: 

 

a) Křtem touhy. To znamená touhou po spáse a ochotou k plnění Boží vůle tak, 

jak ji člověk pozná. Je možný pouze u dospělých lidí. Křtem touhy může být 

spasen také nekřesťan, protože svým životem podle Boží vůle patří k Církvi, 

když o ní nic neví. Tato cesta ke spáse je možná, není však lehká. Biblickým 

příkladem křtu touhy jsou například sv. Maria Magdaléna, Kornélius a kající lotr 

na kříži. 

b) Křtem krve. To znamená podstoupením mučednické smrti pro Krista. Je 

možný u dospělých lidí i u dětí. Biblickým příkladem křtu krve jsou betlémské 

děti. 

Křest touhy i křest krve nejsou sice svátostmi, ale přinášejí plody křtu. 

Jejich účinek je stejný. 

 

Křest může přijmout každý člověk. Také nemluvňata mohou a mají být 

pokřtěna. Dospělý, který chce být pokřtěn, se musí na křest náležitě připravit. 

To znamená: 

a) Má znát základní pravdy katolické víry a mravů. 

b) Před křtem vzbudit víru a alespoň nedokonalou lítost nad hříchy. 

 

Křtěnec skládá při svatém křtu křestní slib, kterým slibuje, že chce věřit 

všemu, čemu učil Pán Ježíš a podle této víry také žít. Dospělý člověk slibuje za 

sebe, za nemluvňata slibují rodiče a kmotrové. 

 



Křestní symboly: 

a) Voda – na východě je symbolem života. Proto ji Pán Ježíš ustanovil jako 

nejdůležitější symbol křtu. 

b) Olej katechumenů – je symbolem zdraví, síly ducha a pokoje. Světí jej biskup na 

Zelený čtvrtek. Mazání olejem je znakem královské důstojnosti.  

c) Křestní svíce – zapaluje se od velikonoční svíce, která symbolizuje Krista 

předávajícího světlo života, které v člověku od chvíle křtu hoří. 

d) Křestní rouška – má bílou barvu. Symbolizuje očištění duše od hříchu a začátek 

nového života. 
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