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Svátost křtu
Slavností Křtu Páně, končí vánoční období a liturgicky 
přecházíme do mezidobí. Tato svátost je pro náš život 
důležitá, stejně tak jako samotné vnímání toho, že i my 
jsme byli pokřtěni, podíváme se tedy na svátost křtu 
podrobněji.
První člověk se v rajské zahradě rozhodl, že chce být jako 
Bůh, že chce být sám sobě bohem. Opustil prostor Boha, 
zdroj života a nutně tak začal směřovat k věčné smrti. 
Toto směřování člověk nemůže změnit. Bohu naštěstí 
nebyl lhostejný úděl člověka a poslal svého Syna, který 
nám svou smrtí nabídl možnost obrácení. Na tomto 
obrácení můžeme mít podíl prostřednictvím slavení 
svátosti křtu. Když hovoříme o svátosti křtu, velmi 
častokrát říkáme, že se jedná o svátost, která smývá dě-
dičnou vinu. Takovéto konstato-
vání je ale velmi zjednodušené a 
„omezující“. Ve svátosti křtu totiž 
není přítomný jen rozměr vykou-
pení, ale také rozměr spásy. Jedná 
se o velmi důležitou svátost v živo-
tě člověka. Tato svátost je první ze 
tří iniciačních svátostí, tedy svátos-
tí, které uvádějí křesťana do plnosti 
křesťanského života. Tato svátost 
rovněž otevírá člověku přístup k 
ostatním svátostem.
Ve svátosti křtu můžeme rozlišit 
trojí rozměr – soteriologický (roz-
měr týkající se spásy), christologický (týkající se Krista) a 
eklesiologický (týkající se společenství církve). Jinými 
slovy, ve svátosti křtu dochází ke smytí dědičné viny a 
„obrácení“ člověka k nebeskému království (sote-
riologický rozměr), vstupujeme do jedinečného vztahu s 
Bohem, když se stáváme Božími dětmi a máme účast na 
Kristově poslání – být kněžími, proroky a králi (christo-
logický rozměr) a v neposlední řadě jsme také začleněni 
do společenství bratří a sester, do společenství církve 
(eklesiologický rozměr).

Povolání vyplývající ze svátosti křtu
Pokřtěný člověk je povolán k tomu, aby dosahoval spásy. 
Křest se neudílí jen proto, aby byl člověk zbaven dědičné 
viny a obrácen k Bohu, ale také proto, aby prožíval svůj ži-
vot ve společenství s Bohem a v zaměřenosti na nebeské 
království a věčný život. Jednoduše tomuto zaměření 
říkáme: povolání ke svatosti. Křest tedy není vrcholem, 

ale začátkem našeho života, jehož cílem má být věčná 
radost v Božím království. Ve svátosti křtu tedy přijímá-
me zvláštní povolání, totiž povolání ke svatosti. Život 
křesťana má být provázen úsilím uskutečnit toto povolání. 

Předobrazy křtu ve SZ
Ještě před tím, než si představíme jednotlivé předob-
razy, je dobré zdůraznit, že SZ nám žádné předobrazy v 
pravém slova smyslu nepředkládá. Jednotlivé konkrétní 
události totiž nejsou jen nějakou předzvěstí věcí budou-
cích, ale jsou to dokonané události, které mají význam 
samy v sobě. Nejsou tedy jen nějakou předpovědí, před-
obrazem něčeho budoucího, (například Syrský Náman je 
po obmytí skutečně uzdraven), ale samy už něco usku-
tečňují. Teprve církev si začíná uvědomovat, že může sta-
rozákonní události ve světle Ježíšova života a jeho poslá-
ní vnímat novým způsobem. A tak začíná hovořit o 

„předobrazech“ ve SZ. Takovýchto 
„předobrazů“ křtu můžeme ve SZ 
vidět několik.
Tak například příběh o potopě 
vykresluje vodu jako vykonavatel-
ku Božího rozsudku. Zatímco voda 
ničí hřích, člověk nachází záchranu 
v lodi. Tato událost se tak stává také 
předobrazem, protože i ve křtu vo-
da smývá hřích a člověk nachází 
záchranu v lodi církve.
Rovněž přechod Rudým mořem se 
v kontextu křtu stává častokrát při-
pomínanou událostí. Jako byl Izrael 

prostřednictvím vod Rudého moře vysvobozen z otroc-
tví a ze smrti  a otevřel se mu přístup k Zaslíbené zemi, tak 
i každý pokřtěný je ve křtu vysvobozen z otroctví hříchu a 
smrti a je mu otevřen přístup k té pravé a skutečné Zaslí-
bené zemi.
Rovněž již připomenutá osoba Námana Syrského (2 Král 
5,1-14). Náman dochází očištění ne po nějaké koupeli, ale 
po obmytí v řece Jordánu.
Starozákonní „předobrazy“ se ale neomezují pouze na 
nějaké události v lidských dějinách. Podhoubím, ve kte-
rém se bude rozvíjet křestní praxe, se také stává kultická 
činnost jednotlivých židovských skupin. Izraelský národ 
zakouší očištění v jednotlivých ritech. V dějinách Izra-
elského národa, zvláště v období po Babylónském zajetí 
(586-538 př. Kr.), se objevují různé praktiky „očišťování“ 
praktikované komunitou v Kumránu. Úplné ponoření se 
do vody, které má iniciační charakter. Tato noření se ale 



také opakují, především před nějakou významnou 
událostí, před jídlem… 
Na tyto praktiky nejspíš navazuje Jan Křtitel a jeho učed-
níci. Jeho „novinkou“ je to, že jeho křest je ponořením 
ve smyslu prorockém, nikoli kultickém. Toto ponoření 
vyjadřuje pokání a odhodlanost k obrácení, k přijetí od-
puštění hříchů. Odpuštění tedy on neuděluje!!! A právě 
Janův křest přijal Ježíš. První, co je důležité konstatovat, 
je, že Ježíš nepřijal křest na odpuštění hříchů, ale přijal 
křest pokání. I tak zůstává „problematické“, proč Ježíš k 
tomuto křtu přistupuje. Když se ale na onu událost za-
měříme trochu pozorněji, uvidíme, že tato událost je 
srozumitelnou a výmluvnou. Ježíš přistupuje ke křtu v 
zástupu hříšníků, tedy přijímá jejich úděl. On ale neses-
tupuje do Jordánu proto, aby „odložil“ své hříchy, ale 
aby je vzal na sebe – je označen v tuto chvíli Janem 
Křtitelem za Beránka, který na sebe bere hříchy světa. 
Ježíšův křest zároveň vyjadřuje počátek jeho činnosti. 
Stává se tak okamžikem, kdy Ježíš začíná veřejně pů-
sobit. To ostatně ukazují tři události, které jeho křest do-
provázejí (otevírají se nebesa, sestupuje na něho Duch 
svatý – je pomazán– a z nebe zaznívá hlas představující 
Ježíše jako Bohem milovaného Syna). V tomto smyslu 
tedy církev následuje Kristova příkladu. Křest se pro kaž-
dého křesťana stává počátkem jeho činnosti.

Uskutečňování Ježíšova příkazu
Evangelisté Marek a Matouš nám na konci svého evan-
gelia zaznamenávají Ježíšův příkaz křtít všechno stvo-
ření (Mk 16,14-18), resp. křtít všechny národy (Mt 28,10-
20). Církev tak v první řadě při udílení svátosti křtu usku-
tečňuje Ježíšův příkaz.
O praktikování křtu prvními křesťanskými komunitami 
jsme informováni z Pavlových listů. Zde také nacházíme 
základní úryvek týkající se křtu (Řím 6,1-11.) Zde je vyjád-
řeno vnímání křtu jako připodobnění se Kristu v jeho 
smrti a ve vzkříšení. Svatý Pavel tak jasným způsobem 
vyjadřuje odlišnost Ježíšova křtu a křtu, který přijímáme 
my. My totiž nepřijímáme křest, jaký přijal Ježíš od Jana, 
ale jaký za nás prožil na kříži!

Obřady udílení svátosti křtu
Obřady udílení svátosti křtu jsou velmi krásné a vým-
luvné. Jednotlivá gesta, slova i místo udílení svátosti 
křtu nám chce něco připomenout.
Obřad udílení svátosti křtu začíná u vchodu do kostela. 
Zde kněz po úvodních otázkách označuje dítě zname-
ním kříže. Tímto znamením je vyjádřeno, že dítě patří 
Kristu, patří do jeho „stáda“. Následující průvod do kos-
tela, kde by měla být shromážděna místní církev, zře-
telným způsobem ukazuje, že dítě je přijímáno do na-
šeho středu, do našeho společenství. Křest nenavazuje 
pouze vztah člověka s Bohem, ale také člověka s člově-
kem. Bůh je Otec a my všichni jsme bratři a sestry. Křes-
ťanství není možné prožívat výlučně ve svém vztahu s 
Bohem, ale je třeba jej prožívat také ve společenství cír-
kve. Vzájemná bratrská láska navíc hraje v křesťanském 
životě velmi důležitou roli. Vždyť Ježíš říká, že podle 

lásky poznají nás, křesťany. V Matoušově evangeliu (Mt 
25, 31-46) se dokonce ukazuje, že na projevování lásky 
vůči svým bližním závisí naše věčné štěstí. Dítěti, které 
bylo přineseno do kostela, jsou následně při udílení svá-
tosti křtu představena tři důležitá místa v kostele – 
ambón, křtitelnice a oltář.
Ambón je místem, odkud zaznívá Boží slovo, které má 
doprovázet a formovat celý křesťanský život. Sv. Jero-
ným ve svém komentáři ke knize Izaiáš říká: „Neznat Pís-
mo, to znamená neznat Krista“. Písmo svaté tak má sku-
tečně důležité místo v křesťanském životě.
Druhým významným místem je křtitelnice. K ní se kráčí 
„za zpěvu litanií“, tedy vzývání svatých a vyprošování je-
jich pomoci. Ona je zdrojem veškerých milostí, které 
křesťan ve svém životě může přijímat. K tomuto místu 
bychom se měli opakovaně vracet, u tohoto místa by-
chom mohli pravidelně obnovovat své křestní vyznání.
Třetím místem je oltář. Dítě ještě nemůže přijmout 
eucharistii, přesto je mu toto místo, kde jsou věřící živeni 
Kristovým tělem a krví, představeno. U oltáře se 
modlíme modlitbu křesťanů, modlitbu, kterou se křes-
ťané modlí před svatým přijímáním, modlitbu Otčenáš.

Jednotlivé obřady udílení svátosti křtu
U křtitelnice se vykonává pět obřadů. 
 - exorcismus a mazání olejem katechumenů
 - trojí lití vody na tělo křtěného a vyznání trojiční 

formule
 - mazání olejem křižmo
 - předání bílého roucha
 - předání hořící svíce.
Nejdůležitějším z těchto obřadu je trojí lití vody na tělo 
křtěného a vyznání trojiční formule. Právě tímto se udě-
luje svátost křtu. Ostatní obřady mají svůj význam v tom, 
že nám mimo jiné pomáhají hlouběji pochopit, co se ve 
křtu vlastně odehrává.
 Exorcismus a mazání olejem katechumenů
První z obřadů předchází samotnému udělení svátosti 
křtu. Jedná se o mazání olejem na hrudi (dříve na celém 
těle), které vyjadřuje to, že člověk ve křtu dostává 
zvláštní milosti (dary, schopnosti), bojovat se zlem 
(vytrhnout se z jeho područí, z jeho moci).
 Udělení křtu
Zřeknutí se zla a vyznání víry – Člověk se zříká zla. Zlo v 
životě křesťana nemá mít žádné místo. Nestačí se jen 
zříci zla, ale je třeba se rovněž přihlásit k Bohu. To je 
vyjádřeno ve vyznání víry.
Křest – Voda není jen tím, čím se umýváme, ale je pře-
devším zdrojem života. Tam, kde je voda, tam je život. 
Tam, kde je křestní voda, tam je život věčný.
 Mazání olejem křižmo
V udělení svátosti křtu člověk dostal povolání ke sva-
tosti. Následující obřad nám pomáhá pochopit, jakým 
způsobem máme této svatosti dosahovat. Jsme po-
mazání k podobě Krista – kněze, proroka a krále. Právě 
prožíváním tohoto trojího Kristova úřadu uskutečňuji 



svůj křesťanský život a směřuji ke své svatosti.
Kněz je ten, kdo přináší oběti sacrificium – (spojení slov 
„sacer“ a „facere“, neboli činit posvátným). Život 
křesťana by měl být životem toho, kdo je ochoten a 
schopen se obětovat (posvěcovat), resp. se připojo-
vat k Ježíšově oběti a vytrpět, co ještě zbývá vytrpět do 
plné míry Kristových útrap (srov. Kol 1,24). 
Prorok je ten, kdo hlásá Boží slovo. To v první řadě vy-
žaduje mít osobní a živý vztah s Bohem. Apoštolská ex-
hortace Christifideles laici o životě a poslání laiků roz-
lišuje u každého křesťana dva druhy hlásání Božího slo-
va, dvojí svědectví – života a slova. Svým životem má 
každý křesťan povinnost hlásat evangelium naprosto 
nutně za všech okolností. Svým slovem pak má tuto po-
vinnost naprosto nutně za určitých okolností.
Třetím úřadem je královský úřad. Každý pokřtěný pro-
žívá svůj život v účasti na Kristově vládě. Ježíš přišel 
proto, aby vydal svědectví pravdě. Právě život v pravdě 
je podílem na Kristově královském úřadu. Evangelisté 
nám zároveň říkají, že Kristus vládne z kříže, kde zjevuje 
svou lásku až do krajnosti a kde tuto lásku prožívá ve 
službě druhým. 

Předání bílého roucha
Roucho má bílou barvu, což značí, že ve křtu došlo ke 
smytí dědičné viny (případně všech hříchů). Šat je ale 
také vyjádřením důstojnosti. Člověk, který zhřešil, ztra-
til svou důstojnost. Ježíš ve křtu hanbu prvního hříchu 
zakrývá a dává člověku novou důstojnost, důstojnost 
dítěte Božího.

Předání hořící svíce
Svíce se zapaluje od paškálu, symbolu zmrtvýchvsta-
lého Krista. Kristus, který svou smrtí a svým vzkříšením 
přemohl temnoty hříchu a smrti, dává na tomto ví-
tězství podíl i nám. 
Svíce je symbolem, který by měl provázet celý náš ži-
vot. V záři jejího světla máme prožívat svůj život (chodit 
ve světle). V záři jejího světla rovněž obnovujeme své 
křestní závazky. Její plamen má „neustále hořet“, aby-
chom, až přijde ženich, mu mohli vyjít s radostí vstříc a 
spolu s ním vstoupit na svatební hostinu (srov. Mt 25,1-
13).

Udělovatel křtu
Protože svátost křtu je v otázce spásy velmi důležitou, 
udílí platně tuto svátost každý člověk, dokonce i ne-
věřící. Děje se tak obvykle ve výjimečných situacích. Pro 
platnost křtu je důležité vykonat následující skutečnosti. 
Křtít se musí čistou vodou. Je třeba třikrát nalít vodu na 
tělo křtěného a vyznat trojiční formuli (N, já tě křtím, ve 
jménu Otce i Syna i Ducha svatého). A při tomto úkonu 
musím chtít dělat to, co dělá církev.
Po křtu je třeba neprodleně zajít na farní úřad, na jehož 
území byl křest udělen, a křest nahlásit . Pokud dítě pře-
žije a uzdraví se, bývá obvykle přineseno do kostela, kde 
jsou vykonány další obřady. Ty křtu nic nepřidávají, ale 
vyjadřují začlenění dotyčného dítěte do společenství 
církve.                převzato z farních stránek farnosti Vlašim

Když si myslíš, že to nejde...
Začínáme nový rok 2014 a nebylo by od věci něco v 

našem životě změnit. Mnohdy rezignujeme hned na 

začátku, protože si myslíme, že to nepůjde. Jedině 

bez Boží pomoci se věci nedají zvládat, podívejme se 

na postavy z Bible a jejich životní trable.

Noe se občas opil do němoty. 

Abrahám byl už příliš starý a Sára byla neplodná. 

Izák byl přehnaně důvěřivý. 

Jákob byl úskočný. 

Lea byla ošklivá. 

Josef Egyptský prožil těžkou šikanu. 

Mojžíš měl zranění z dětství a byl agresivní. 

Gedeon měl strach a chtěl utéct. 

Samson byl rozmazlený klacek, který nedbal na 

dobré rady. 

Ráchab byla prostitutka. 

Jeremiáš a Timotej byli příliš mladí. 

David měl na kontě cizoložství a úkladnou vraždu. 

Jonáš utekl před Hospodinem a svým posláním. 

Noemi byla vdova. 

Jób přišel o rodinu, o majetek a propadl depresi. 

Jan Křtitel byl bezdomovec a pojídal hmyz. 

Svatý Josef neměl mariánskou úctu, protože chtěl 

poslat Marii pryč. 

Panna Maria místy nechápala, jak to Pán Bůh myslel. 

Ježíš v pubertě utekl rodičům a ještě se divil, co 

mají za problém. 

Apoštolové usínali při modlitbě. 

Petr se vytahoval - a pak zapřel Krista. 

Marta byla tak trochu workholička. 

Její sestra Marie zas nebyla zrovna akční. 

Marie z Magdaly byla prostitutka a ještě k tomu 

posedlá. 

Samařská žena byla několikrát rozvedená a žila 

"na hromádce”. 

Zacheus byl malý, zakomplexovaný a živil se da-

ňovými podvody. 

Pavel byl cholerik a občas si neviděl do úst. 

Timotej míval žaludeční vředy a musel pít víno. 

První svatořečený byl zločinec po pravici. 

Tak se nelekni, kdyby Pán počítal i s tebou...!

Požehnaný nový rok:)

Zpracováno podle internetu



Program farnosti

Svátost křtu dětí:

přípravy: 4.1., 11.1., 18.1. v 9.00 v KL.

křest: 19.1. po mši sv. v 10.30 ve farním kostele

Příprava na svatost manželství: 13.1. (I/1), 
20.1. (I/2), 27.1. (I/3)

Společenství maminek a babiček:

skupina A v pondělí 13.1. v 17.15 hodin v KL

skupina B v úterý 7.1. a 21.1. v 18.00 hodin v KL

Setkání modlících se tatínků:

9.1. a 23.1. v 19.00 hodin na St.F.

Setkání seniorů La Vie Montante:

Středa 15.1. po ranní mši svaté v KL

Setkání Misijního klubka: 25.1. od 9.00, St.F

Setkání pastorační rady: 23.1. v 19.00 v KL

Příprava na svátost křtu dospělých

skupina I (P. Roman): 16.1. v 19.00 v KL

Příprava na svátost křtu dospělých 

skupina II (P. František): 10.1 v 19.00 v KL

Společenství Lectio Divina: 16.1. v 16.00 v KL 

Katecheze dospělých: 8.1. a 22.1. v 19.00 v 
KL.

Večer chval: 19.1. v 19.00 FK balkon.

Centrum pro rodinu a sociální péči nabízí: 

KLAS – Klub aktivních seniorů zve: 

 14. 1. 2014 Frýdek – stará fara od 9 
hod.

Téma: Bezpečnost a prevence majetkových 
trestných činů

Host: Lenka Biolková, manažer prevence kri-
minality Městské policie ve Frýdku

Akademie pro třetí věk

 16. 1. 2014 Ostrava – biskupství od 9 
hod.

P. ThLic. Stanislav Pacner z CMTF UP 
Olomouc 

Téma: O Bibli

Marie Göttlicherová, tel. 731 534 062

Uzávěrka příštího čísla: 27.01.2014
Příští číslo vyjde v neděli 2.02.2014
Cena výtisku jednoho kusu: 2,50 Kč

Biskupství nabízí

KONTAKTY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

P. Anton Verbovský CSsR 739660113 
administrátor farnosti

P. František Boldy CSsR 731433133
rektor komunity a farní vikář

P. Roman Janáč CSsR 732256223
farní vikář

P. Artur Bilyk CSsR 731433132
farní vikář

Opustili nás
28.11.2013 - Petr Wojčík (*1964)
08.12.2013 - Anežka Bagarová (*1947)
18.12.2013 - Hubert Luštinský (*1938)
28.12.2013 - Marie Golová (*1920)

Úřední hodiny
 Pondělí: 8.00 - 11.30, 14.00 - 17.00

 Úterý: 9.00 - 11.30
 Středa: 9.00 - 11.30
 Čtvrtek: 8.00 - 11.30, 14.00 - 16.00

 Pátek: 9.00  11.30

Křty: 8
Sňatky: 11
Pohřby: 53

První svaté 
přijímání:

16

Pomazání 
nemocných:

232

Přehled svátostních úkonů 
ve farnosti za rok 2013

!!!
Od 13. ledna 2014 se veškerý li-
turgický program přesouvá zpět 
do farního kostela. V bazilice bu-
dou slaveny pouze mariánské 
svátky a první soboty večer.

!!!Presbytář
farního kostela

Celkové náklady realizace úpravy presbytáře 

budou dosahovat přibližně 1, 3 mil. Kč. Pro -

nancování projektu má naše farnost samostatný 

účet 5305022211/5500, na který můžete vaši 

nanční pomoc vkládat. V případě zájmu, vy-

dáme potvrzení o daru církvi, pro snížení základu 

daně. Děkujeme za vaše dary.
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