Díky za křest
Děkuji ti, nebeský Otče, že jsem se ve
křtu narodil/a z vody a z Ducha Svatého
k novému životu. Mohu se nazývat tvým
dítětem, poněvadž tys mi daroval podíl
na svém životě.

MŮJ KŘEST

Děkuji ti, Ježíši Kriste, za tvou smrt
a vzkříšení. Jsem k tobě připojen/a jako
ratolest k vinnému kmeni. Jsem částí
tvého Těla, jsem přičleněn/a ke svatému
lidu, k chvále Otce.
Děkuji ti, Duchu Svatý, že do mého srdce vešla tvá láska. Ty žiješ ve mně a vedeš mě k životu oslavování Boha a služby bližním.
Chci jednou obdržet se všemi svatými
dědictví, které je připraveno těm, kdo
Boha milují. Amen.
______________________________________________________
Vydává Biskupství brněnské, Diecézní katechetické centrum,
jako přílohu Katechetického věstníku č. 7/2010-11.
Obrázek nakreslila Iva Fukalová.
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Byl/a jsem pokřtěn/a
dne: .................................................................
v (obec): ..........................................................
v kostele zasvěceném (komu):
.........................................................................
při křtu jsem dostal/a jméno/jména:
.........................................................................
mé křestní jméno znamená:
.........................................................................
mým křestním patronem je světec/světice:
.........................................................................
můj kmotr/kmotra (kmotři) jsou:
.........................................................................
.........................................................................
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Obnova křestního vyznání
Chci žít ve svobodě dětí Božích,
a zříkám se proto hříchu.
Chci, aby mě nikdy hřích neovládl,
a zříkám se proto všeho, co k němu láká.
Zříkám se ducha zla
a všeho, co působí a čím se pyšní.
Apoštolské vyznání víry
Věřím v Boha, Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného,
Pána našeho;
jenž se počal z Ducha Svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem,
ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha Svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla
a život věčný.
Amen.
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