Křestní rouška

Olej

Svíce

KŘEST
pramen života
Leporelo pro děti

Svíce nově pokřtěného se zapaluje
od velikonoční svíce – paškálu.
Paškál je znamením
zmrtvýchvstalého Krista,
který je „světlem světa“.
Každý pokřtěný je pozván k tomu,
aby i on byl světlem pro svět.

Posvěcený olej
je znamením Ducha Svatého
a znamením Božího vyvolení.
Každý pokřtěný má podíl
na poslání Ježíše Krista, který byl
pomazán na kněze, proroka a krále.

Nově pokřtěný dostává
bílou křestní roušku.
Bílá barva je symbolem čistoty duše.
Ukazuje, že pro pokřtěného
začíná nový život.
6

Křestní rouška

7

Olej

Vyšlo v Katechetickém věstníku č. 8/2010-11.
Vydalo © Diecézní katechetické centrum
Biskupství brněnského, duben 2011.
8

Svíce

KŘEST
pramen života
Leporelo pro děti

Svíce nově pokřtěného se zapaluje
od velikonoční svíce – paškálu.
Paškál je znamením
zmrtvýchvstalého Krista,
který je „světlem světa“.
Každý pokřtěný je pozván k tomu,
aby i on byl světlem pro svět.

Posvěcený olej
je znamením Ducha Svatého
a znamením Božího vyvolení.
Každý pokřtěný má podíl
na poslání Ježíše Krista, který byl
pomazán na kněze, proroka a krále.

Nově pokřtěný dostává
bílou křestní roušku.
Bílá barva je symbolem čistoty duše.
Ukazuje, že pro pokřtěného
začíná nový život.
6

7

Vyšlo v Katechetickém věstníku č. 8/2010-11.
Vydalo © Diecézní katechetické centrum
Biskupství brněnského, duben 2011.
8

Přijetí církví

Znamení kříže

Když rodiče spolu s kmotry
přinášejí malé dítě ke křtu,
nejdříve je kněz přivítá a ptá se,
jaké jméno pro své dítě vybrali.
Při křtu je člověk přijat
do velké rodiny Božích dětí – církve.
Stává se křesťanem.

Kněz označí dítě znamením kříže.
Je to znamení Ježíše Krista,
znamení velké Boží lásky
k člověku.
Také rodiče a kmotři
udělají dítěti na čelo křížek.
2

Vyznání víry

Voda

Pokřtěn může být ten, kdo věří.
Malé dítě nemůže samo vyznat
svou víru v Boha, dělají to za ně rodiče.
Zříkají se zla a vyznávají svoji víru.
Slibují, že budou dítě
ve víře v Boha vychovávat.

Voda je základním symbolem křtu.
Jako Kristus zemřel a vstal z mrtvých,
tak člověk ve křtu umírá starému životu
a dostává život Božího dítěte.
Křestní voda smývá dědičný hřích.
Kněz lije na hlavu dítěte vodu a říká:
„…(jméno), já tě křtím
ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“
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