
ROK MINISTRANTŮ  

SE SVATÝM DOMINIKEM SAVIEM 
 

Ahojte  ministranti, pomáhali jste někdy panu faráři při křtu? Ať už tak nebo jinak, 

dnes si budeme o tom povídat, abychom věděli, k čemu je dobrý křest a co je třeba 

ke svátosti křtu připravit. Tak pojďme na to. Na konci Vás budou čekat kontrolní 

otázky ;-).  

Křest je nejdůležitější okamžik v životě člověka. Navazuje 

se jím přerušený kontakt s Bohem, který jsme ztratili prvotním 

hříchem, člověk se začleňuje do společenství Kristovy církve a 

jsou mu dány tři božské ctnosti – víra, naděje a láska.  

Křest není pouze soukromá záležitost. Udílí se proto 

pokud možno při mši, na níž je shromážděno celé společenství 

věřících (farnost), a pokud možno v neděli, aby se tak zdůraznila 

souvislost křtu a Kristova vzkříšení.  

Křtu dospělého (tím je míněn každý, kdo je již schopen samostatně se 

rozhodovat a nést zodpovědnost) má předcházet období důkladné přípravy – 

katechumenát. Během něj jsou katechumeni postupně uvádění do křesťanského 

života pomoci příslušných obřadů (vysvětlení a způsob přípravy katechumenů 

nalezneme v knize „Uvedení do křesťanského života“). Dospělí by se měli křtít o vigílii 

na Bílou sobotu. 

Vlastní křest je po liturgické stránce záležitost dosti složitá. Je proto zapotřebí asistence 

několika ministrantů. 

 

Oproti normální mši svaté ještě připravíme: 

Paškál – symbolizuje vzkříšeného Krista. Postavíme jej do presbytáře 

nebo ke křtitelnici, tam kde se bude konat křest. Nezapomenout jej 

zapálit!  

Křestní svíčku 

Oleje – používají se dva oleje: olej katechumenů a křižmo, které 

požehnal otec biskup na Zelený čtvrtek v katedrále. 

Křestní roušku – (obvykle přinášejí rodiče křtěného dítěte). Barva je zásadně bílá. 

Konvičku a tácek – na vodu pro vlastní křest  

Roušku (ručník bílý) – na utření hlavy po křtu  

Vatu na utření olejů 



Knihu „Křestní obřady“ 

Mše svatá začíná uvítáním rodičů s dítětem (nebo dospělého) u 

vchodu nebo na jiném místě. Úvodní obřady jsou v knize „Křestní 

obřady“. Pak se ministranti s knězem odeberou v průvodu k oltáři. 

Rodiče s dítětem a kmotrem usednou na vhodné přední místo. Mše 

svatá pak pokračuje normálním způsobem až k homilii. Ke čtení mohou být vybrány 

zvláštní texty, které mají vztah ke křtu. 

 

Po homílii následují: 

Přímluvy - zvláštní přímluvy za dítě a jeho rodinu. Použijeme textů z „Křestní obřadů“ 

Litanie - v litaniích vzýváme Pannu Marii a ostatní svaté. Je vhodné vložit vzývání 

křestních patronů. 

Olej - mazání olejem katechumenů. Přineseme oleje a vatu. 

Svěcení vody - buď pouze v konvičce, nebo ve křtitelnici. 

V době velikonoční se používá voda, která byla požehnána na 

Bílou sobotu. 

Křestní slib - skládají rodiče dítěte nebo křtěnec sám. 

Vlastní křest - podáme konvičku s křestní vodou, tácek, 

roušku k utření hlavy. 

Olej - kněz maže křtěného křížem 

Bílé roucho - kněz předává bílou křestní roušku. 

Křestní svíce - zapaluje se od paškálu. Je-li zapotřebí, sejmeme 

paškál ze svícnu a přineseme.  

 

Předáním světla Kristova končí vlastní křestní obřady. Vyznání víry se vynechává, 

neboť je nahrazeno naší účasti na křestním slibu. Mše svatá pak pokračuje přípravou 

oltáře a přinesením darů v průvodu. Je vhodné, aby dary přinesli rodiče dítěte nebo 

pokřtěný sám. 

 

Otázky: (správná odpověď 10 bodů) 

1. Které věci je třeba nachystat na svátost křtu? 

2. Které oleje se používají při křtu? 

3. Kdy se oleje žehnají a kdo je žehná? 

4. Jak se jmenuje kniha, která se používá během svátosti křtu? 
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