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Křest je vstupní branou k životu z víry.
Otevírá cestu k Božímu království, je
základem, bez něhož nelze dál stavět.
Jako všechny svátosti i křest ustanovil
sám Ježíš, když apoštolům přikázal:
„Jděte, učte všechny národy a křtěte
je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého!“
(Mt 28,19)

Milí farníci,
i mnoha nevěřícím je známo, že
křest patří mezi sedm svátostí
církve, které jsou hlubokým znamením Boží blízkosti člověku.
Každý křestní obřad je zřetelným
vyjádřením radosti z Ježíšova
vítězství nad smrtí a hříchem.
Při křtu se člověk stává Božím
dítětem, tedy křesťanem. Důležitou roli představuje při křtu voda
i proto, že je prakticky ve všech
kulturách právem považována za
symbol života. A tak se využívá
i při křtu, který přináší nový život.
Křtem se rodíme pro věčný život
a stáváme se jeho prostřednictvím Božími dětmi. Jednotlivce
spojuje nejen s Bohem, ale zároveň i se všemi, kteří se Kristu již
otevřeli.
Voda má také viditelné účinky.
Tak jako smývá z těla špínu, obdobně při křtu očišťuje člověka od
poskvrny hříchu. Křtem je odpuštěn dědičný hřích i všechny osobní hříchy.
Velikonoce v radosti z Kristova
vítězství nad smrtí
přeje redakční tým Setkání

Téma čísla: Narodit se z vody a z Ducha svatého
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Z křestní promluvy

VELKÝ DAR NOVOROZEŇÁTKU
Jak velikou radost má rodina, když maminka přiveze domů novorozeňátko? Žádný umělec by nevymodeloval tak líbeznou sochu, žádný vynálezce by
nesestavil tak úžasný aparát. Je to opravdový zázrak. Každá
maminka musí před svým dítětem vyznat „já sama jsem tvé
orgány nevymyslela a nesestavila, pod mým srdcem se uskutečnil plán Boha Stvořitele“. Na svět přišel nový člověk.
Vy si přejete, aby se tento človíček stal křesťanem, aby podle
přání Ježíše Krista se znovu narodil z vody a Ducha svatého, aby
byl pokřtěn. Bůh očistí jeho duši od zděděné viny a naplní ji svou
milostí. Bůh Otec přijme vaše dítě za vlastní … Vaše dítě se stane dítětem Božím. Ano, pokřtěný člověk je dítětem Božím.
A ještě jedno vyznamenání dostane vaše dítě. Stane se chrámem Božím. Vaše dítě se stane členem, údem Kristovy církve.
Až doroste a bude cestovat, všude najde chrám – svůj duchovní
domov. Všude najde duchovního otce, kněze, na nějž se může
s důvěrou obrátit. Všude se setká se svými bratry křesťany …
Vidíte, že křest je velký dar novorozeňátku. Obohatí vaše dítě
a k jeho lidským schopnostem přidá sílu Boží.
Při křtu je do duše zasazena víra. Sazeničku je třeba zalévat.
Slovem i příkladem, náboženský život rozvíjet, dítě vychovávat.
Pak budete mít větší naději, že se na něm dočkáte radosti
a vděčnosti.
(čerpáno z knihy p. Aloise Pekárka – Hořící srdce, křestní promluva)

-jm-

Křest v církevním právu
K přijetí křtu je způsobilý každý dosud nepokřtěný člověk.
Křest se uděluje jednou provždy a nemůže být ani odvolán ani opakován. Vtiskuje křesťanovi totiž nezrušitelné duchovní znamení (pečeť) jeho příslušnosti ke Kristu. Proto se
neopakuje ani křest udělený od bratří z nekatolických církví, jestliže byl udělen platně
(omytím vodou či ponořením a ve jménu Nejsvětější Trojice).
Církev počítá se křtem dětí i dospělých. Ti, kdo přijímají křest jako dospělí, procházejí
určitou dobou přípravy – katechumenátem, v němž jsou postupně připravováni na
přijetí svátostí a na začlenění do společenství církve.
-pš2
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Moje vzpomínka na křest

MARUŠKA
Před pár roky jsem přišla za jednou paní na návštěvu. Bylo jí už přes devadesát.
Měla bílé vlasy a nejnápadnější oči, jaké jsem kdy viděla.
Pozdravila jsem ji, jen odpověděla a bedlivě mě sledovala svýma rentgenovýma očima. Byly světle modré a uprostřed tmavé tečky. Snažila jsem se s ní navázat kontakt,
ale moc výřečná nebyla, tak jsem jí zpívala. Teprve až jsem začala modlitbu Zdrávas a
Otčenáš, tak se přidala. Pak zase veškerá komunikace mezi námi ustala. Řekla jsem jí,
že jí nachystám něco na zub, tak jsem se k ní otočila zády a stála jsem
u kuchyňské linky. Tuším, že jsem mazala rohlík máslem a marmeládou. Asi jsem se
trošku zamyslela, a tak jsem neslyšela, že se milá paní zvedla z postele ve chvíli, kdy
jsem se k ní otočila zády. Asi znáte nepříjemný pocit, trošku i takové mrazení
v zádech, když na vás někdo bafne. Ona ale nebafla. Přistoupila ke mně a popadla
mne zezadu a objala. Já jsem se tak lekla, že jsem nevydala ani hlásku. Ta paní byla
maličká, a tak mi dosahovala hlavou někam mezi lopatky a já jen cítila, jak se ke mně
vší silou tiskne. Bylo to zvláštní, ale v tu chvíli se mezi námi vytvořilo pouto. Já jsem ji
navštěvovala, i když se přestěhovala jinam.
Pomaloučku chřadla, až jednou ulehla. Měla jen vzdálené příbuzné a tak jsme, ještě
s mou kolegyní, která znala osobně nějakou její neteř, co jí byla nejblíže, začaly řešit,
zda je paní pokřtěná. Pátraly jsme a došly k zjištění, že nikoli, ale ona sama nám dala
znát, že po tom touží. Její stav se stále horšil, dalo se odhadovat na dny, jak dlouho
tu s námi ještě bude. Tak jsme jednoho dne přišly a pokřtily ji. Ona pak za pár dní
skutečně zemřela, ale jako naše sestra v Kristu… ¨
-km-

NEZAPOMENUTELNÝ OTČENÁŠ
Otec Pavel Fatěna zavzpomínal na svá jáhenská léta ve Znojmě:
Stejně jako všichni ostatní jáhni jsem i já mohl křtít, oddávat a pohřbívat. Křtiny, které byly beze mše, jsme měli s otcem Jindřichem rozděleny tak nějak půl na půl. Většinou se konaly v sobotu u oltáře Panny Marie chlebové. Celý obřad probíhal tak, jak
měl. Bohužel jen to dítě po celou dobu bez přestání plakalo. Od úvodního kříže, přes
čtení, evangelium, kázání, mazání olejem katechumenů i během vlastního křtu
a mazání křižmem. Křičelo skutečně v jednom kuse. Jak jsem to obvykle dělával, inspirován otcem Jindřichem, vzal jsem si dítě na modlitbu Páně k oltáři do náruče. Ještě
teď si vybavuji ten moment. Najednou totiž přestalo plakat. Pro mě i pro všechny
přítomné to bylo samozřejmě překvapení, které nakonec nezůstalo jediné. Druhé
překvapení přišlo, když jsem dítě odevzdal zpátky matce. Znovu na celé kolo spustilo.
Všichni se dívali na mě i na sebe a nikdo si to nedokázal vysvětlit…
-em3
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RYCHLEJŠÍ NEŽ OTEC
Otec Pavel Svoboda si vybavil milou historku, která se odehrála těsně před jeho
odchodem z farnosti Sněžné:
Přišel za mnou malý ministrant Zdenda, asi sedmiletý, a řekl mi, že má takový problém: „Slyšel jsem, pane faráři, že máte odcházet, ale já mám malou sestřičku a potřebujeme ji pokřtít.“ V té chvíli jsem nad tím moc nepřemýšlel a křest sestřičky jsem
přislíbil. Zdenda se zeptal, jestli by to mohlo být příští neděli a já, vzhledem k tomu,
že už jsem měl brzy odcházet, jsem s tím souhlasil.
Nějaký den na to se na možnost křtu přišli zeptat rodiče jiného malého dítěte a chtěli
křest ve stejném termínu. Odpověděl jsem jim, že už mám na tu neděli jedny křtiny
nahlášené, ale jestli by jim to nevadilo, mohli bychom křty spojit. Otec ani matka
nebyli proti. Za pár dnů se dostavil překvapený tatínek malého ministranta a pravil:
„Otče, já jsem s vámi ještě žádný křest nedomlouval a teď mi říkali Scheibovi, že prý
budeme v neděli společně křtít!“ Chvíli jsem na něho překvapeně hleděl a pak jsem se
rozesmál. Došlo mi, že křest domluvil malý Zdenda, aniž o tom rodiče věděli. Když
jsem tatínkovi vysvětlil, jak celá situace vznikla, rozesmál se i on a pravil: „Když už to
kluk takhle domluvil, tak už to nebudeme měnit.“ A tak měl Zdenda velikou radost,
že jeho sestřička nezůstane nepokřtěná.“
P. Pavel Svoboda, -em-

MATOUŠKOVNÍK
Zrodil se nový človíček – Boží dar. Matouš. Byli jsme s manželem požádáni, zda bychom o něj duchovně pečovali a byli mu v tomto směru průvodci na jeho cestě životem. Taková zodpovědnost, říkali jsme si nejdřív a přemýšleli nad tím ze všech stran,
konzultovali to, četli, modlili se. A kývli na to. A rádi. Naši životní přátelé se tak s námi
ještě víc propojili. Svého svěřence jsme donesli ke křtu a na památku té události dostali „minimimi“ rostlinku pojmenovanou po něm – Matouškovník. Roste a sílí. Jako
ten človíček. „Ty, mami, a jak je to? Oni věří nebo ne?“ zeptal se synek, když nenápadně, abych si toho nevšimla, utíral louži chtějící už už stékat z parapetu. „Já vím
Jakube, jak je to!“ vletěl do naší rozpravy vždy pohotový Honzík. Nechala jsem ho.
„No, teta myslím věří, strejda ne. Ten nezná Pána Boha. A jejich holky, nóóó, někdy.
Trochu. A Matoušek - to se uvidí!“ zněla okamžitá odpověď Honzíka. Naservíroval mi
to bez okolků a připomněl mi tím mou křestní kmotrovskou povinnost. Louži jsem
doutírala, sfoukla z rostlinky prach a pohledem pohladila rodící se další „patro“ lístků.
„Mají se rádi, jsou moc fajn, já myslím, že to bude dobrý,“ dodala jsem a postavila se
k hrnci na sporáku.
M. Strejčková,
www.magdalenastrejckova.cz
4
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SPOČINOUT V NÁRUČÍ
Jednou jsme se vypravili do Šlapanic, na burzu zpěvného ptactva. Vnuk Tomáš si totiž
přál mluvící andulku. Vybral si sytě žlutou a nakonec mu vůbec nevadilo, že asi mluvit nebude, tak se mu zalíbila.
Dovezli jsme ji domů a dali do klece, kde jsme ji dle rady chovatele měli nechat 3 dny.
Tomáš ale nechtěl. Otevřel klec a andulka vyletěla , sedla si mu na hlavu a byli kamarádi. Andulka ho od té doby milovala celým svým ptačím srdíčkem a dávala mu to
neustále najevo.
Později měla k dispozici celý náš byt. Když Tomáš nebyl doma, zahrnovala svou náklonností Tomášovu babičku. Chodila s ní na poštu i ven. Ona jí vždy říkala: „Barunko, neboj.“ Byly parťačky.
Já dědeček jsem byl spíš jen na úklid klece.
Naše andulka stárla, jako i my.
Po nějaké době jsem šel zase jeden den na pravidelný nákup, nedovřel jsem okno, které
se průvanem, po zabouchnutí dveří, otevřelo. Když jsem se vrátil, hrklo ve mně. „Baruška je pryč, pomyslel jsem si. Ale když jsem se pořádně rozhlédl, uviděl jsem ji sedět na
knihovně. Neuletěla, jen se zkoumavě dívala ven. Člověk by si pomyslel, že přemýšlela
nad svobodou venku, která ji bezpochyby lákala a bezpečnou svobodou uvnitř bytu.
Uvědomil jsem si, kolikrát už jsem v novinách četl výzvu o tom, že se ztratila andulka
a kdo by ji našel, zaslouží si odměnu.
Čas plynul dál a jednou se Barunka opravdu ztratila. Tentokrát mě to stálo hodně námahy, hledal jsem ji doslova všude, prohledal jsem i postel zpřeházel peřiny, odsunul
kdejaký kousek nábytku, koukl se za rádio, ale nebyla opravdu nikde. Záhadně se objevila až večer. Ale druhý den zmizela zase a nebylo po ní ani vidu, ani slechu. S jejím
hledáním jsem si dal velikou práci. Napadlo mě: „Co by tomu řekl vnuk ….!“
Nakonec jsem ji přece jen objevil. Byla schovaná v uzoučké škvírce za gramofonovými
deskami. „Baruško, co tady děláš?“ Mluvil jsem na ni a hladil ji. Dal jsem jí vodu a zrní.
Stejně mi to její chování připadalo zvláštní. Nedalo mi to a zavolal jsem chovateli andulek, který mi řekl, že se naší milé andulce sčítají roky, bylo jí 10 let a že je pravděpodobné, že chování souvisí s jejím koncem.
Uplynulo asi 14 dní, stáli jsme s manželkou u klece. Naše Barunka z ní vylétla, vletěla
ženě do náruče a umřela. Jen jsem ji chtěl pohladit, ale ona byla opravdu mrtvá. Měli
jsme k ní ještě samečka, který se jí dvořil, když umřela, vycítil to, poznal to. Jak, když
lékaři mnohdy potřebují složité přístroje? Barunku jsme oplakali, pochovali a vzpomínku zachovali. Dělala nám milou společnost a prakticky pořád byla z klece venku, jen
když manželka vařila nebo šila, tak musela být v kleci, což komentovala hlasitým, nespokojeným hudrováním.
Tak jsem si uvědomil, jaký je to zázrak. Bůh ji, naši Barunku, stvořil pro naši radost i pro
poučení. Každý z nás dostane šanci přijmout víru a stejně tak se rozhodnout, jestli
5
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zůstane v bezpečné náruči nebo jestli chce zažívat zdánlivou, lákavou svobodu, která je
ale nebezpečná pro náš duchovní život.
Na naši milou společnici jistě venku číhala nějaká kočka, která by si na ní chtěla pochutnat, nebo třeba jiné nebezpečí. A co může číhat na nás v tom širém světě, pokud se
nesvěříme v ochranu našeho Pána ….?
(podle vyprávění pana Jana U.) -km-

KŘEST JENOM JAKO
Už je to přes čtyřicet let, co jsme v malém vesnickém kostelíku měli křtiny našeho
prvorozeného syna. Mimo jiné i kvůli P. Františkovi, který v tamní farnosti působil
už velmi dlouho a moji manželku znal prakticky od peřinky.
Když byl na faře domluven termín křtu, začal jsem shánět kamaráda, který by mi tuto
velkou událost nafotil. Mým koníčkem bylo fotografování, a tak jsem křtiny mnoha
přátelům nafotil. Doufal jsem zároveň, že až přijdou naše, někdo z nich mi to oplatí.
Jenže spravedlnost bohužel zůstala slepá. Buď neměli čas nebo odvahu. Když odřekl
i poslední oslovený, bylo mi jasné, že chceme-li mít křtiny zdokumentované, musím se
toho chopit sám. V předstihu jsem si nakoupil veškerý materiál: filmy, vývojku, ustalovač na vyvolání filmů i tzv. „tanky“ a pečlivě jsem si nachystal i svůj klasický přístroj.
Nastal den D a my se vydali do kostela, kde už čekal pan farář. Všechny přítomné
přivítal a slavnost mohla začít. Přestože jsem jako tatínek dítěte v zájmu co nejlepšího
záběru často měnil místo, vše proběhlo důstojně. Trpělivý pan farář nehnul ani brvou.
Cvak, blik, cvak, blik. Jeden záběr lepší než druhý! To bude fotoalbum!
Křtiny skončily a pan farář se s námi rozloučil přáním, aby z našeho syna vyrostl dobrý křesťan i člověk.
V současnosti už má hodně lidí digitální fotoaparáty, a tak asi už jen fajnšmekři tuší,
jak složitá cesta vedla tehdy od vyfocení snímku k fotografii. Samotné know-how
jsem měl mnohaletou praxí zažité. Nemohl jsem se splést. Jenže ve snaze mít první
fotografie ze křtu hotové v rekordně krátkém čase jsem prohodil nádobky s vývojkou
a ustalovačem … a celý film jsem tím poslal do „věčných lovišť“. Po zádech mi přejel
studený pot. Jak to řeknu manželce? Co si pomyslí příbuzní?
Vypravil jsem na faru. Panu faráři jsem vše dopodrobna vylíčil a poprosil ho, zda by
nemohl znovu pokřtít našeho syna. „Jenom jako“, abychom měli nějakou fotopamátku. Vědom si vážnosti svátosti křtu jsem pochopitelně nechtěl, aby lil znovu vodu na
hlavičku. „Stačí mi, když jen nahnete prázdnou konvičku nad hlavičku našeho novorozeněte, já udělám cvak a bude to!“ Pan farář se na mě zadíval, důrazně podotkl, že
křest není komedie a já se poroučel s nepořízenou…
Před manželkou i před příbuznými jsem musel s pravdou ven a zároveň nám nezbylo
než se smířit s tím, že fotky ze křtin našeho prvního syna mít nebudeme.
Pan farář už je několik let na pravdě Boží a já už dávno pochopil jeho oprávněnou
námitku: Svátost křtu není žádná komedie!
Miloslav Š.
6

SETKÁNÍ | duben 2017

Rozhovor
Patří mezi dvě desítky dospělých, kteří byli v našem farním kostele během posledních deseti let pokřtěni. Jednu naši farnici, která přijala křest už jako plnoletá, jsme
požádali o rozhovor. Respektujeme přitom její přání a neuvádíme jméno.

BYL TO OPRAVDU VÝJIMEČNÝ DEN
V jakém prostředí jste vyrostla?V kolika
letech jste byla pokřtěna?
Vyrostla jsem v prostředí neúplné rodiny. Matka je několikrát rozvedená. Neměla jsem sourozence, se kterým bych
vyrůstala. Pokřtěna jsem byla v 34 letech
současně s mou nejmladší dcerou.
Kdy a na základě čeho jste se rozhodla
přijmout křest?
Moje rozhodnutí pro křest nebylo náhlé.
Dlouhé roky jsem přemýšlela o křtu.
S manželem, který je z křesťanské rodiny, jsme měli svatbu v bystrckém kostele. Před svatbou jsme, jako každý mladý
pár, chodili na katechismus, kde jsem se
pro křest pevně rozhodla.
Měla jste během přípravy nějaké pochybnosti, zda necouvnout?
Během přípravy jsem rozhodně neměla
pochybnosti o tom, že se chci dát pokřtít. Příprava pro mne byla zajímavá
a byla velkým přínosem. Vzbudila ve
mně spoustu otázek, na které jsem
potom později hledala odpovědi v Bibli
a u svých blízkých.
Jaké byly reakce Vašeho okolí, když se
dozvědělo, že se necháte pokřtít?
Reakce mých nejbližších byla velmi pozitivní a podporovali mne v tomto rozhodnutí. S ostatními lidmi jsem můj
křest nijak nerozebírala. Myslím si, že
jde o natolik osobní věc, že není třeba
o tom mluvit s ostatními. Navíc jsem se
nechávala pokřtít v době, kdy jsem byla

na mateřské dovolené a k tomu studovala, takže ani nebyl prostor a čas můj
křest rozebírat s okolím.
Podle čeho jste si vybrala bystrcký farní
kostel?
Nejde mluvit o nějakém výběru. V bystrckém kostele jsem měla svatbu a také
křtila svou mladší dceru a v Bystrci bydlíme. Takže to vyplynulo ze situace.
Dají se popsat pocity, které jste v tento
den prožívala?
Ano, určitě mě napadá pocit radosti,
vyrovnanosti, klidu a štěstí. Byl to pro
mne opravdu výjimečný den. Jsem citově založený člověk a stav po křtu bych
popsala jako stav otevření srdce, uvolnění a milosrdenství.
Co znamená přijetí křtu pro Váš život?
Co Vám křest dal a co vzal? Jak Vám
víra pomáhá v životě?
Přijetí křtu pro můj život znamenalo
více se zamyslet nad vírou v Boha
a nade vším, co s tímto tématem souvisí. Křest mi otevřel další možnosti
mého osobního, duchovního rozvoje.
Rozhodně vnímám křest pozitivně
a nejsem si vědomá ničeho, co by mi
vzal. Víra v životě mi velmi pomáhá.
Víra mě naučila dívat se na spoustu
problémů nebo situací jinou optikou
a přijímat je s pokorou. Navíc mi víra
dala určitou jistotu, pevnou půdu pod
nohama, o kterou se můžu opřít v těžkých chvílích.
redakce
7
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Na slovíčko
Co vědí lidé, kteří nechodí do kostela o křtu a o tom, co vyjadřuje? Právě jich jsme se
na to zeptali:
Muž: „Křest je svátost. Po křtu se stáváš
křesťanem a můžeš přijímat další svátosti.
Dostaneš nové (další) jméno tzv. křestní.
Mám dojem, že Ježíše pokřtil Jan Křtitel.
U některých církví to znamená očištění od
hříchů.“

doktrína, v každém případě jsem se
u mnoha věřících setkal se zcela odlišnými názory na toto téma. Někteří se například domnívají, že spasen může být
i nevěřící, který žil řádným životem. Specificky se na tuto problematiku dívá
pohádka Anděl Páně“

Žena: „Nechodila jsem do náboženství
ani do kostela, takže nic moc z této oblasti nevím. I přes to všechno jsem křtěná,
takže vím, že mám druhé jméno, které je
Marie. Nevím ale, jestli je to pravidlo, že
se vždy při křtu dává další jméno, ale asi
ano. Dále vím, že samotný
obřad spočívá, kromě
jiného v tom, že farář poleje hlavu křtěnému (zpravidla miminku) svěcenou
vodou. A to považuji
za symbol nějaké očisty.
A pak si myslím, že člověk,
který není pokřtěný, nemůže mít svatební obřad
v kostele. Nebo musí být
dodatečně pokřtěn a projít
následně katechismem.“

Žena: „Na svůj vlastní křest si opravdu
nevzpomínám, neb jsem byla mimino. Ale
hlavně podle očitých svědků jsem celý
obřad prospala, prospala jsem i kropení
hlavy studenou vodou, jen jsem se prý
znechuceně otřepala. Ale
pokud si dobře vzpomínám, jak mi význam křtu
později vysvětlovala babička, tak křest vnímám jako
přijetí víry, přihlášení se
k církvi.“
Muž: „Patřím mezi ty, kteří
byli pokřtěni z vůle mých
rodičů. Nejsem praktikující
věřící, ale v dospělosti jsem
víru přijal jako návod na
slušný život. Pravda je, že
čteš-li kterýkoliv biblický
příběh třeba po desáté,
vždycky tam najdeš něco, co jsi doposud
přehlížel. Onen »návod« potom najednou
dává jiný, další nebo zcela opačný význam. Zkráceně řečeno, i přesto, že jsem
pokřtěný, žádnou jinou svátost jsem již
nepřijal. Nicméně vnímám křest jako znak
příslušnosti k víře, podle které se, tu více,
tu méně úspěšně, snažím žít.“
-pš-

Muž: „Považuji to za určité
obřadní
(ceremoniální)
symbolické přijetí mezi křesťany, které
odkazuje na Jana Křtitele, jenž prováděl
křty v řece. Mám takové povědomí, že
děti mohou být pokřtěny bez zásadnějších podmínek. Také jsem jako dítě o křtu
slyšel, že věřící může posmrtně vstoupit
do ráje jen za předpokladu, že byl pokřtěn. Nedokážu říct, jestli je to oficiální
8
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Inspirace

KŘEST JE TŘEBA KAŽDODENNĚ ŽÍT
… My pokřtění žijeme svůj život také ve světě bolavém, nejistém, násilném. Tak co
z toho vlastně máme, že jsme pokřtění, že jsme křesťané? Mně se zdá, že z toho
nemáme nic! – Takhle mudroval jeden přemýšlivý mládenec. Dobře mudroval – tuhle
otázku bychom si měli klást všichni – co z toho máme, že jsme byli v dětství pokřtěni? Na první pohled se opravdu zdá, že nic. Trápí nás stejné nemoci jako nepokřtěné.
Týrají nás zlí a hloupí lidí – a žádný anděl z nebe nás nepřijde bránit.
Kdo nedovede uvažovat dál a hlouběji, není divu, že křtem pohrdne a své děti pokřtít
nedá. Už nám vyrůstá taková nekřesťanská generace mládeže. A co se ukazuje – mají
v sobě obrovskou prázdnotu. Je to generace bezradně hledající a tápající. Hledají, jak
zaplnit prázdnotu a bezcílnost, hledají nový život. Nepřipomíná vám to, že jim schází
právě to, co patří k podstatě křtu? Křest je nové zrození. Křest je počátek nového
života v pokojné lásce. Ale proč to ti mladí tedy nevidí na svých pokřtěných rodičích,
na pokřtěných lidech kolem sebe? Protože ti křest sice v dětství přijali, ale nežijí ho,
nežijí jako křesťané.
Křest je třeba žít. Křesťanství, to není účast v nějakém spolku. Křesťanství je životní
styl – způsob nového života podle evangelia Ježíše Krista.
Kdo je pokřtěn a učí se žít jako křesťan, ten už se do nového života zaškoluje. Ke křtu
v dětství totiž nedílně patří křesťanská výuka v dospívání, jak k naroubování roubu
patří ujmutí a růst roubu. Učit se žít jako křesťan znamená přijmout za životní zásadu
ne násilí, ne nenávist, ale snášenlivost a lásku. Učit se žít jako křesťan znamená pochopit, že zápas o lepší, lidštější svět se nevybojuje jen vyšší výrobou a vyšší spotřebou, ale, že je to zápas o více lásky mezi lidmi. Všechna lidská bolest bída pramení
z nedostatku lásky. Naučit se žít jako křesťan znamená, moci žít po celý život
v důvěrném vědomí, že Bůh mne má rád otcovskou láskou. Otcovskou – to znamená
takového, jaký jsem, jaký se snažím být.
Svatý Augustin napsal: „Přítel je ten, kdo tě skrz naskrz zná a přece při tobě stojí“
– a křesťan může žít s vědomím – takovým přítelem je mi Bůh Otec, ten mě zná a má
mne rád.
Nestačí jen být v dětství pokřtěn, abys byl dobrým křesťanem. Je třeba se v křesťanství vyučit, a potom stále jako křesťan žít.
Křest je pramen Boží milosti. A k prameni se chodí čerpat. Pro celý život jsme byli
pokřtěni, po celý život máme z této svátosti čerpat.
Křest je svátost naší víry. Křest je svátost Kristovy lásky k nám. Pojďme tedy společně
poděkovat za to, že jsme byli pokřtěni. Pojďme poděkovat, že se učíme žít novým
životem Božích dětí.
(čerpáno z knihy Ladislava Simajchla „Povídání o křtu“) -jm9
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Anketa mezi seniory
1/Co pro Vás znamená křest? • 2/Co se Vám vybaví, když se řekne „víra“?
• 3/Je lépe křtít malé dítě, nebo až dospělého člověka?
1/ Křest znamená odpuštění dědičných hříchů
2/ Víra je podpora-základ
3/ Když je dítě pokřtěno brzo, odpouští se mu
dědičný hřích, když pokřtěno není, umře
s dědičným hříchem.
(pan Josef)

obrátí v dobré.
3/ Lepší je dostat dar křtu hned
odmala, ať se od mládí učí poslušnosti a skromnosti.
(paní Josefa)

1/ Křest vítá dítě mezi věřící, je tím zapsáno
u Boha. Ihned dostává oporu pro život.
2/ Víra pro mne znamená vše, bez prosby a modlitby nikam nejdu. Vše se nakonec, díky ní

1/ Křest je klíč ke všem svátostem.
2/ Víra je důvěra, že mi Bůh pomůže.
3/ Křest je lepší odmalička, později už by to dotyčného nemuselo oslovit, nevěděl by proč má
být křtěný.
(paní Libuše)

Nové zrození
... pak zrodil se lid z požehnané hlíny
Bůh svůj obraz do tváře mu vdých
a úkol dal, by budoucími činy
bez hříchu vstoupil do dnů blažených
Však řečí úlysnou lid dal se zmásti
jen pýchu, zpupnost na svém štítu měl
a v duši hřích jak temno nad propastí
až blesk vepsal strach do skloněných čel
Tak v Boží vůli smutku hvězda visí
že svět je viry poušť a duší temný hrob
jen zloby píseň lidé zpívají si
což v dobách dnešních platí dvojnásob
Dal Bůh však naděj těm, kterým se stýská
po klidu v duši, lásce, spasení,
pravdu Boží jednou spatřit zblízka
a do nového vstoupit zrození
Té milosti jsou všichni adresáty
zas dáno všem je zpívat Hosana,
tak prolomí křtem voda a Duch svatý
temnot řetěz, jímž duše spoutána (J. C.)
10

1/ Křest je láskyplné spojení
s Kristem i navzdory pozdějšímu
rozhodnutí.
2/ Víra znamená, v něco věřit.
Jde o to, jestli je falešná nebo
ryzí-to prověří život.
3/ Křest by měl být co nejdříve po
narození dítěte, ale aby to, že je
pokřtěné, nebyla fráze. Pro rodiče
je to přísaha vychovávat dítě
v Bohu. Já jsem se jako dítě modlil s pohlavky-nechtělo se mi.
(pan Jan)
1/ Křest je pozvání do rodiny
věřících, budoucí příslib užívání
svátostí.
2/ Víra mi dává jistotu, o něco se
opřít, někam se utéct, vědět, že
mi Někdo pomůže.
3/ Křest je lepší u nemluvněte,
Čas ukáže, zda bude podle víry
žít, nebo ne.
(paní Milada)
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Co možná nevíte o křtu
Otázky kladené rodičům
Nejsou formalitou, ale jsou nezbytné, aby mohl být křest udělen: rodiče si křest svého dítěte přejí a potvrzují, že vědí o své povinnosti vést dítě k životu z víry a lásky.
Znamení kříže
Označení dítěte znamením kříže předznamenává jeho přijetí do Boží náruče, připodobňuje ho Ježíši ukřižovanému a vzkříšenému a vyjadřuje jeho vstup do církve.
Křest je svátost víry
Víra se rodí se slyšeného Božího slova. Proto nejprve následuje čtení jednoho úryvku
z evangelia, případně ze dvou úryvků ze Starého či Nového zákona a z evangelia.
Odpovědí na Boží slovo je naše modlitba zahrnující prosby za dítě, jeho rodinu, za církev a celý svět. Církev, jejíž
součástí se dítě stane, není tvořena jen
lidmi žijícími na zemi, ale i těmi, kdo ve
víře již zesnuli. Proto závěr bohoslužby
patří litanii ke svatým a světicím. Mimo
jiné také k patronovi, jehož jméno má
dítě od křtu nosit.
Mazání posvěceným olejem
Mazáním olejem katechumenů je starověkou praxí. Připomíná pomazání, které dostávali zápasníci v aréně, aby se vysmekli
nepříteli. Tak i pomazání olejem, který biskup posvětil na Zelený čtvrtek v katedrále,
pomáhá, aby se dítě vysmeklo ze všeho, co by mu chtělo v budoucnu škodit.
Voda ke křtu
Je požehnána starodávnou modlitbou, kterou nacházíme již v sakramentáři ze 6.-7.
století. Kněz nejprve vzdává za vodu díky a připomíná, jak ji Bůh používal v dějinách
spásy. Stvoření - obnova světa po potopě - záchrana Izraelitů před pronásledování
Egypťanů, to všechno byly předobrazy, které se vyplnily na křtu. Protože malé dítě
ještě nemůže samo vyznat svou víru, je třeba, aby za něj vyznali víru rodiče a kmotr/a, kteří mu zároveň chtějí na cestě víry pomáhat. Trojí formulí se zříkají zlého.
Následuje vyznání víry, nezbytné pro křest, které naopak jakoby otvírá dveře Boží
milosti.
Symbolika bílého roucha
Čisté, sněhobílé roucho symbolizuje nový život, který byl dítěti dán. Svíce, zažehnutá
od paškálu, znamená, že Kristus nově pokřtěného osvítil.
(s využitím materiálů www.liturgie.cz) -pš11
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K zamyšlení
Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme
pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt,
abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce
– i my vstoupili na cestu nového života. Jestliže jsme s ním sjednoceni,
protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho
zmrtvýchvstání.

(z listu Římanům)

Z našeho farního úřadu
Do náruče našeho Otce se vrátili

Z vody a z Ducha svatého se narodili

13. 1. Miroslava Leimbergerová

11. 12. Tereza Hambalčíková

16. 1. Františka Vachová

11. 12. Matúš Hruška

16. 1. Ludvík Hřebecký

26. 12. Tereza Anna Katarina Gluchová

18. 1. Eugen Uharček

22. 1.

Marie Široká

24. 1. Vlasta Holasová

25. 2.

Nicolas Petr Knapp

11. 3.

Viktorie Vondrušková

19. 3.

Tomáš Krahulec

26. 3.

Ludvík Chytka

2. 2. Věra Vítámvásová
17. 2. Anna Heikenwälderová
6. 3. Marie Pírková
5. 4. Jiří Jelínek

-em-
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