Křest
Křest je první ze svátostí. Jím se člověk stává Božím dítětem, je vtělen do společenství církve
a jsou mu odpuštěny dědičný hřích a hříchy osobní. Křest je svátost, kterou chtěl a ustanovil
Ježíš Kristus.
O křest se žádá ve farnosti podle místa vašeho trvalého bydliště.
Pokud je bydliště žadatele jiné než farnost, ve které chcete být pokřtěni, tak je nutné donést
potvrzení svého faráře, že souhlasí se křtem v jiné farnosti.
V případě nejasností se obracejte na kněze.

Křest dospělého

• Předchází mu katechumenát - tj. období přípravy. Katechumen si má v delším časovém
období ujasňovat svůj záměr, prohlubovat ho pomocí katecheze, pomocí výkladů víry
a vyučování.

Křest školní mládeže

• Požadujeme, aby dítě alespoň nějaký čas navštěvovalo výuku náboženství, než bude
pokřtěno. Je vhodné, aby je doprovázel zákonný zástupce – rodiče.

Křest malých dětí

• O křest žádají rodiče nebo zákonní zástupci!
Důležitá je také příprava rodičů - nechat dítě pokřtít znamená slíbit, že ho budou v jeho
životě víry doprovázet. Mají si jasněji uvědomit, že dostali milost víry i k tomu, aby vedli
k víře své dítě. Pokud je jeden z rodičů nevěřící, nemusí se přípravy zúčastňovat, ale jsme
rádi, když přijde.
• Společně s rodiči se vyplňuje křestní zápis. K tomu je třeba přinést Rodný list dítěte
a Oddací list rodičů.
• Pokud bydlištěm žadatelé spadají do jiné farnosti, tak donést i potvrzení svého faráře,
že souhlasí se křtem v jiné farnosti.
• Jméno, příjmení a adresu kmotra nebo kmotrů.
Více podrobností o křtu http://www.katolik.cz/codelatkdyz/krest.asp

Kmotr křtěného
Kmotrem má být katolík, biřmovaný, který také přijal svaté přijímání a nadále žije životem z
víry, ke kterému patří (u ženatých a vdaných) i církevně uzavřené manželství. Musím mít
nejméně 16 let (ze spravedlivého důvodu může farář udělit výjimku) a nemůže to být ani
jeden z rodičů dítěte.
Pokřtěný, který nepatří do katolického společenství, se přijme pouze spolu s katolickým
kmotrem a jen jako svědek křtu.
Vice o významu kmotra:

Kmotr stojí po boku rodičů dítěte, spolu s nimi dítě představuje při křtu a snaží se, aby
pokřtěný žil křesťanským životem. Nejprve tedy pomáhá rodičům v křesťanské výchově a
později je oporou ve věcech víry samotnému kmotřenci.

A v neposlední řadě se za svého kmotřence modlí. Jestliže má být „průvodcem" ve světě víry,
musí sám vírou žít.
Kolik křest stojí?
Církev má charakter rodiny. Tuto otázku zatím neřešíme.

