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1. Úvod 

Křest. Křest je důležitou součástí náboženského života. Křest také představuje začátek 

křesťanského života, kdy poprvé dochází k setkání s Kristem tváří v tvář, představuje nutný 

předpoklad pro přijetí dalších svátostí. Ve společnosti se můžeme setkat s mnoha církvemi, 

náboženstvími a sektami. Práce se bude zabývat křtem, konkrétněji křtem u evangelických a 

římskokatolických církví a rozdíly vykonání těchto náboženských aktů. Dále se práce zaměří 

také na důvody křtu, a proč pokřtění lidé nechtějí dát své děti dále pokřtít. Důvodem tohoto 

výběru je odlišnost mezi církvemi a neznalost rozdílů v uskutečnění tohoto církevního aktu. 

Dalším důvodem je, že klesá počet pokřtěných v České republice, práce se pokusí objasnit 

příčiny proč tomu tak je. 

2. Cíl práce 

Hlavním cílem této práce je pokusit se odpovědět na výzkumnou otázku: Jaké jsou 

odlišnosti při provádění svátosti křtu u evangelických církví a římskokatolické církve 

v České republice? Zástupcem evangelických církví v této práci bude Českobratrská církev 

evangelická, jako zástupce s největším počtem přihlášených věřících ke své církvi. Z 

předchozího výzkumu bratrských církví v České republice se zjistilo, že žádné odlišnosti 

v provádění církevních obřadů nejsou, proto se zdá volba Českobratrské církve evangelické 

jako správná. 

Pro získání konkrétnějšího povědomí o této svátosti a jejím pohledu současných věřících 

budou výzkumnou otázku doplňovat i konkrétní podotázky na toto téma: 

1. Jaký je historický vznik této svátosti? 

2. Jaký je pohled budoucích rodičů na křest? 

3. Jak časté jsou křty v dospělosti? 

Tato výzkumná práce by měla, mimo jiné, přinést čtenáři základní povědomí o svátosti Křtu 

jako takovém a jejím pojetí dvěma největšíma církevníma institucemi v České republice. 

Čtenář by se měl při jejím čtení alespoň pokusit zamyslet, co znamená křest pro rodiče, ale i 

pro samotného pokřtěného.  
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3. Literární rešerše 

Při kontaktování představených z Českobratrské církve evangelické a Římskokatolické církve 

jsme mimo historie probírali hlavně průběh církevních obřadů a zejména křtu. Pro základní 

informace jsme zvolili katechismy vybraných církví. Římskokatolický katechismus je volně 

dostupný na online, což nám značně ulehčilo bádání, jsou v něm popsány všechny důležité 

svátosti, nalezneme v něm také výklad hlavních součástí křesťanského učení. Katolický 

katechismus je rozdělen do 4 tzv. kapitol, přičemž se v každé dozvíme něco jiného. První 

kapitola nese název Vyznání víry, dozvíme se historické zákoutí a celkový souhrn obsahu 

křesťanské víry. Ve druhé kapitole, která je pro nás nejzajímavější, nadejdeme katolickou 

liturgii a popsané jednotlivé svátosti. Tyto informace nám pomohli k sepsání praktické části 

práce. Třetí kapitolou je křesťanské desatero a poslední jsou jednotlivé modlitby včetně 

Otčenáše. Jako doplňující informace k římskokatolickému katechismu nám pomohla kniha od 

Václava Vojtěcha Klugera a jeho několikavrstevné spisy Katechismus neb Naučení 

římskokatolické. Občas jsme se setkali s nepřesnostmi z bible, najdeme zde biblické citáty, 

moralizující příklady a poslední částí jsou výklady na základě otázek tehdejší dob, jsou zde 

řešeny i katolické svátosti včetně našeho výzkumu – křtu. Poslední částí jsou náboženské 

úvahy. 

U evangelické církve se touto tématikou se zabýval  Jan Nohavica, který je zároveň knězem. 

Ve své knize Evangelický katechismus začíná vysvětlením křesťanství od úplných počátků. 

V první kapitole s názvem“ V co věříme a vyznáváme“ představuje Nohavica Ježíše Krista, 

vysvětluje jeho jméno a spojení se znakem ryby. V dalších kapitolách se Nohavica věnuje 

vysvětlení základních pojmů, jako jsou modlitba, desatero či význam duchovního zpěvu při 

mších. Jako kněz evangelické církve v knize velmi dobře popisuje i význam a průběh 

církevních obřadů. Z těchto informací jsme čerpali pro pozdější porovnávání 

s římskokatolickou církví. V kapitole „Z církevních dějin“ Nohavica určuje pro lepší 

pochopení vývoje křesťanství a evangelických církví několik orientačních období, což nám 

opět pomohlo při identifikaci historického pozadí obou církví. Začíná dobou biblickou, kde 

zmiňuje prvotní apoštolskou církev. Ve většině kapitol figurují historické postavy, které 

ovlivnily vývoj křesťanství. Na konci knihy se autor Nohavica věnuje instituci manželství, 

životu a práci správného křesťana. 
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Historickou anabázi má českobratrská církev evangelická dobře popsanou na svých 

oficiálních internetových stránkách, které se shodují s tím, co nám pověděli naši dotazovaní 

představitelé. 

K orientování se mezi dějinami jsme vybrali knihu německého profesora teologie a 

církevních dějin Augusta Franzena, která přináší soustředěný a odborný přehled dějin 

katolické církve na různých pozadích jako je politické, sociální a duchovně kulturní. Velmi 

čtivá publikace se váže k celé historii i k těm pro církev méně příjemným témata. 

4. Metodologie 

Tato práce se věnuje církevní svátosti, u Českobratrské církve evangelické a Římskokatolické 

církve, jímž je křest. Zabývá se jeho historií a odhaluje důvody křtu spolu se všemi náležitosti 

k němu spojenými. Pro tuto práci jsme použili výzkumné techniky kvalitativní i kvantitativní.  

V počáteční fázi byla zvolena výzkumná technika kvantitativní a to konkrétně sběr dat ze 

sekundárních zdrojů. Použitím této techniky jsme zjistili liturgické údaje, které jsou v práci 

uvedeny. Tento způsob pomohl k bližšímu seznámení s daným tématem a hlavně k 

vypracování části praktické. 

Velkou výhodou sběru dat ze sekundárních zdrojů je, že pokud jej vytvořil odborník, mívá 

vysokou kvalitu a díky tomu poskytuje kvalitní a věrohodný materiál k práci. Další výhodou 

je úspora času, také je levnější než výzkum v terénu. Naopak nevýhodou je, že nám chybí 

živá informace, která nám případně pomůže dané téma lépe pochopit a doplnit. Například při 

špatném porozumění dokumentu, což může způsobit časové zdržení či nekvalitní práci. 

Z kvalitativních technik byl během výzkumu při osobních návštěvách některých z 

respondentů použit semistandardizovaný rozhovor. Při využití semistandardizovaného 

interview máme předem připravené otázky, kromě kterých klademe během rozhovoru i 

otázky doplňující na základně odpovědí respondenta. Tento způsob kladení otázek tak 

pomáhá k lepšímu a hlubšímu vyjádření respondenta a tak lepšímu porozumění daného 

tématu výzkumníkem. 

Osobní vztah s respondenty byl pro nás prioritou. Proto jsme je pro naši výzkumnou práci 

vybírali respondenty z počátku z kruhu známých a příbuzných, kteří jsou pokřtěni nebo 

nechali pokřtít své potomky. Dále jsme oslovili představené v kostele Farní sbor 
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Českobratrské církve evangelické v Lanškrouně a v římskokatolickém kostele sv. Václava na 

Čechovo náměstí ve Vršovicích. 

5. Respondenti 
5.1 Seznam respondentů 

Jméno Věk  Zaměstnání Církev 

Terézia 24 Studentka VŠ Římskokatolická 

Kateřina 24 Studentka VŠ Římskokatolická 

Michaela 25 Studentka VŠ Českobratrská 

Církev Evangelická 

Jan 27 Kuchař Českobratrská 

Církev Evangelická 

Ingeborg 24 Sekretářka a 

studentka VŠ 

Římskokatolická 

 

5.2 Otázky na respondenty 
1) Jste pokřtěn/á? 

2) Byl/a jste pokřtěn/á jako dítě nebo dospělý? 

3) Jak často chodíte do kostela? 

4) Chodíte dobrovolně ze svého přesvědčení nebo kvůli někomu jinému (matka, 

otec, babička)? 

5) Jaké další církevní tradice dodržujete? 

6) Jak dodržujete církevní pravidla (striktně, uvolněně)? 

7) Co pro vás znamená být pokřtěn? 

8) Necháte/Nechali jste pokřtít své děti? 
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6. Praktická část 

6.1 Křesťanství obecně 

Křesťanství je nejpočetnější náboženskou skupinou světa, přibližně 35 % celosvětové 

populace. Obecně lze křesťany rozdělit na tři hlavní velké skupiny: katolíky, ortodoxní 

(pravoslavní) a protestanty. Toto je jen velmi povrchní členění. Celkový počet křesťanských 

církví a náboženských společností dosahuje počtu přes 30 000 (v roztříštěnosti vynikají 

především protestanské církve).1 

Nejpočetnější skupinou jsou katolíci většinou na západě, ale lze je najít i v Africe, kde se 

například v Egyptě nachází Koptská katolická církev nebo v Asii, kde stojí za zmínku 

Libanon, ve kterém žijí jediní arabští křesťané nebo Indie se státem Kerala, kam křesťanství 

přinesl sv. Tomáš.  

Východ Evropy bývá zpravidla ortodoxní – Rusko, Balkánský poloostrov a další.  

Protestanti jsou nejpočetněji zastoupeni v USA, Kanadě, Velké Británii, na Skandinávském 

poloostrově, v Pobaltí a mnoha dalších zemích. 

Vznik křesťanství je nepochybně spojován s osobou Ježíše Krista, který je pro většinu 

křesťanů synem božím a spasitelem, ale například pro Svědky Jehovovi byl Ježíš pouze 

člověkem, i když velkým, ale jen člověkem. 

6.2 Historie církví 

6.2.1 Historie Českobratrské evangelické církve 
Českobratrská evangelická církev vznikla roku 1918 sloučením církví augsburského a 

helvétského vyznání. O tomto spojení rozhodl generální sněm obou církví konaný 17. 

a 18. prosince 1918 v Praze. Tyto dvě církve působily na českém, moravském a 

slezském území od doby, kdy Josef II. vydal v roce 1781 Toleranční patent a lidé se 

mohli k těmto dvěma vyznáním veřejně přihlásit a scházet se. V prvních letech se k 

protestantismu přihlásilo 78 000 duší.2 

                                                   
1 KOKAISL, Petr. Geografie náboženství: Úvod do problematiky studia světových náboženských systémů. Praha: Provozně 

ekonomická fakulta ČZU, Katedra psychologie, 2009. 
2 Od vzniku církve [online]. 7. 11. 2016 [cit. 2018-11-21]. Dostupné z: https://www.e-cirkev.cz/rubrika/796-kdo-jsme-

Historie-Od-vzniku-cirkve/index.htm 
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V roce 1919 vznikl oficiální název nové církve: Českobratrská církev evangelická. 

Symbolem církve je kalich, který představuje spojení tradice české reformace 

s reformací kalvínskou a luterskou. 

Česká reformace předcházela reformacím v Evropě. V jejích počátcích stáli Jan Hus 

či jeho žák Jeroným Pražský. Základem jejich učení a života se stala Bible. 

Poukazovali na mravní úpadek, ve kterém se církev na počátku 15. století nacházela. 

Vedli křesťany k tomu, aby se jejich víra projevovala v jejich životě v pravdě, lásce a 

poctivosti. Kritizovali prodej odpustků nebo křížové výpravy. Oba byli za své názory 

upáleni na kostnické hranici. 

Po období husitských válek vznikla roku 1457 Jednota bratrská. Její zásluhou vznikla 

Bible kralická - první česká tištěná bible přeložená z původních jazyků (hebrejštiny, 

aramejštiny a řečtiny). Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 následoval v českých zemích 

zákaz existence všech církví kromě římskokatolické. Ze země byla proto nucena 

odejít řada osobností včetně Jana Amose Komenského, posledního biskupa Jednoty 

bratrské3 

Po vydání Tolerančního patentu roku 1781 byla luteránské a kalvínské evangelické 

církvi uznána práva na existenci a mohly stavět artikulární kostely, budovy bez věží 

určené jen k modlitbám příslušníků evangelické církve. 

Po vzniku samostatné Československé republiky byly tyto dvě evangelické církve 

spojeny v jednu, nesoucí název Českobratrská církev evangelická 

6.2.2 Historie Římskokatolické církve 
Církev založil Ježíš Kristus, ta se postupně šířila. Roku 295 rozdělil církev císař 

Dioklecián na západní a východní. Chalcedonský koncil (r. 451) pak postavil na 

stejnou úroveň nejvyšší představitele Západu a Východu tzn., že konstantinopolský 

patriarcha je postaven na stejnou úroveň s římským papežem, ale roku 1054 (Velké 

schizma) došlo ke sporu mezi východní a západní částí, který skončil rozdělením na 

západní církev (tzv. katolickou), která uznává římského biskupa (papeže) jako svého 

nejvyššího představitele, a na východní církev (tzv. ortodoxní), která jej neuznává. Ta 

                                                   
3 Česká reformace [online]. 7. 11. 2016 [cit. 2018-11-21]. Dostupné z: https://www.e-cirkev.cz/rubrika/797-kdo-jsme-

Historie-Ceska-reformace/index.htm 
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část západní církve, která používá římskou liturgii, se pak v souvislosti s tím nazývá 

římskokatolická. 

6.3 Historie křtu a vše kolem  

Křest vyjadřuje stvrzení spojení člověka s Kristem. Každému pokřtěnému osobně potvrzuje 

podíl na údělu Ježíše z Nazaretu, který žil a zemřel jako svědek a prostředník boží 

odpouštějící lásky a byl vzkříšen jako přemožitel smrti a zhoubné moci zla. Křtem je každý 

pokřtěný také spojen se všemi, které si Kristus povolává a vytváří z nich na zemi svou církev. 

Úkon křtu, ponoření do vody či polití vodou převzala církev hned ve svých počátcích z 

činnosti Jana Křtitele. V evangelické církvi se křtí dospělí i děti, zpravidla při bohoslužebném 

shromáždění, politím vodou či ponořením. Křtu dospělého předchází vyučování základům 

víry. U křtu dítěte se požaduje, aby se alespoň jeden z rodičů hlásil ke křesťanské víře. Ke 

křtu mohou být přizváni i svědkové křtu (kmotři), kteří se zavazují, že budou svého 

kmotřence doprovázet životem na cestě víry. Proto i kmotři musejí být křesťané. Celý 

křesťanský život je chápán jako stále obnovená odpověď na boží přízeň, vyjádřenou ve křtu. 

Svátost křtu je závazná a nezrušitelná, ovšem i tak je možná z církve vystoupit. V katolické 

církv i to fung uje tak , že se k e k řestn ímu zápisu v matrice připojí poznámka o tomto 

rozhodnutí, další možností je také vstup do jiné církve, kdy pak člověk přestává být členem 

církve předchozí. 

Křest je obmytím vodou ve slově života, a proto poskytuje účast na Boží přirozenosti a dává 

adoptivní Boží synovství. Křest je koupelí znovuzrození synů – Božích, narozením shůry, jak 

je to vyjádřeno v modlitbách při svěcení křestní vody. Vzývání nejsvětější Trojice nad křtěnci 

působí, že ti, kteří jsou poznamenáni jejím jménem, jsou jí zasvěceni a vstupují do 

společenství s Otcem i Synem i Duchem svatým. K tomuto dovršení mají připravovat a 

přivádět čtení Písma, modlitby přítomných i trojí vyznání víry.4  

Křest je neopakovatelný. Přesto se k němu stále znovu vracíme, jako k východisku 

křesťanského života. Účast křesťana při křtu je příležitostí, aby si jeho význam pro sebe 

připomněl. Při velikonoční vigilii a při ekumenické bohoslužbě se otevírá možnost obnovit 

své křestní vyznání.5  

                                                   
4 OPATRNÝ, P. ThLic. Aleš. Příprava dospělých na křest (pomůcka pro vedoucí). Pastorace.cz [online]. [cit. 2018-12-31]. 

Dostupné z: https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/priprava-dospelych-na-krest-pomucka-pro-vedouci 
5 HALAMOVÁ, Markéta. Křest. Evangnet.cz [online]. [cit. 2018-12-12]. Dostupné z: 

https://www.evangnet.cz/cce_pruvodce:krest 
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6.4 Křest v Českobratrské církvi evangelické 

Křest u Českobratrské církve evangelické není přímou podmínkou členství v církvi, jako to 

bývá u jiných. V některých případech vzniká členství na základě přihlášky.6 Pokřtěný se 

stává součástí obecné světové církve a zároveň členem místního sboru Českobratrské církve 

evangelické. Českobratrská církev evangelická uznává křest vykonaný v jiných křesťanských 

společenstvích, proto křest vykonaný v jiné církvi neopakuje.7  

Křest je neopakovatelný a jeho jednorázovost podtrhuje jedinečnost a nezpochybnitelnost 

boží lásky v Kristu. Křest je v lidském životě událostí, kterou nelze vymazat. Není 

izolovaným a pomíjivým opakovatelným výrazem osobního rozhodnutí přiznat se k Bohu, 

natož subjektivním výplodem víry. Dokládá to už pouhý fakt, že věřící je pokřtěn a nemůže 

se pokřtít sám. Při křtu se spoléhají lidé na Boha, nikoli na vlastní víru. Křtem člověk 

vstupuje na cestu víry, která podtrhuje její začátek.8  

Na prahu dospělosti se ti, kteří byli pokřtěni v dětství, přiznávají ke křtu a potvrzují svou víru 

při konfirmaci. Konfirmace, doslova utvrzení ve víře, označuje bohoslužebnou slavnost, při 

níž jsou pokřtěné děti přijaty do společenství dospělých věřících. Předchází jí jednoletá až 

dvouletá příprava prohlubující znalosti o víře a církvi. 9  

6.4.1 Dvě základní pojetí svátosti křtu 
Zvěstování a svátosti jsou prostředky spásy. Zvěstování se dá označit jako slyšitelný 

prostředek spásy, křest a večeře Páně jsou svátost viditelná. Už od doby reformační se 

v rámci protestantismu rozlišují dvě základní pojetí svátosti křtu, která se nachází i 

v tradici Českobratrské církve evangelické a která poskytují celkem pevnou hranici. 

Křest sám není prostředkem spásy, nositelem milosti, skutečnou svátostí, nýbrž 

lidskou odpovědí na boží spásný čin v Kristu (kognitivní pojetí). Křtěný boží milost 

pouze přijímá, přiznává se vědomě ke Kristu a vyznává jej. V Kristu bylo učiněno vše 

pro spásu každého jednotlivého člověka, proto křest (jako jednání lidské, jednání 

církve) nemůže být činěn podmínkou spasení. Má-li křest vyznavačský charakter, je 

                                                   
6 KOKAISL, Petr. Geografie náboženství: Úvod do problematiky studia světových náboženských systémů. Praha: Provozně 

ekonomická fakulta ČZU, Katedra psychologie, 2009. 
7 Křest e-cikev.cz [online]. 2016 [cit. 2018-12-12]. Dostupné z: https://www.e-cirkev.cz/rubrika/775-co-delame-Zivotni-

udalosti-Krest/index.htm 
8 HALAMOVÁ, Markéta. Křest. Evangnet.cz [online]. [cit. 2018-12-12]. Dostupné z: 

https://www.evangnet.cz/cce_pruvodce:krest 
9 Křest e-cikev.cz [online]. 2016 [cit. 2018-12-12]. Dostupné z: https://www.e-cirkev.cz/rubrika/775-co-delame-Zivotni-

udalosti-Krest/index.htm 
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nutně spojen s osobním rozhodnutím toho, kdo se dává pokřtít; Kristův spásný čin je 

možné přijmout jedině ve víře, která křtu předchází a je vzbuzena zvěstováním slova. 

Křest sám je spásným božím jednáním, v němž Bůh jednak zpřítomňuje Kristovo 

spásné dílo a jednak vzbuzuje víru křtěnce, kterou je křest přijímán (kauzativní či 

generativní pojetí). Víra tedy není předpokladem, nýbrž spíše důsledkem křtu. Křest 

dětí tak zvláště zřetelně podtrhuje nezaslouženost, bezpodmínečnost boží milosti, 

která předchází každý lidský čin a nepotřebuje žádné zvláštní předpoklady na straně 

člověka. To neznamená, že by víra pouze přistupovala jako “druhý krok” k 

primárnímu božímu jednání ve křtu; křest je vždy spojen s vírou, jakkoli víra není 

jeho podmínkou.10 

6.4.2 Příprava na křest 
Příprava na svátost křtu má podobu rozhovorů s farářem či farářkou. Hlavním 

tématem je vyznání víry, význam svátostí, vztah svátosti, osobní pohnutky ke křtu, v 

případě křtu nemluvněte odpovědnost rodičů k vedení ve víře, role kmotra nebo 

kmotrů. K němu pak může přistoupit podrobnější katecheze, která se zabývá Písmem, 

vysvětluje věrouku, probírá církevní dějiny a etické otázky. Součástí přípravy je také 

liturgie křestní bohoslužby. Způsob přípravy na křest ani počet setkání není pevně 

stanoven. Závisí na vazbě na konkrétní společenství křesťanů, na otázkách toho, kdo o 

křest žádá, také na základním penzu znalostí o křesťanství.11  

Připravovat na křest lze především toho, kdo má správnou motivaci. Čili toho, kdo se 

chce stát křesťanem, a kdo chce žít v katolické církvi. Tyto motivy musí být přítomny 

aspoň v zárodečné formě, aby se během přípravy mohly projasňovat a realizovat. Za 

nevhodné je třeba považovat motivy pouze účelové. Např. příprava a křest pro to, že 

někdo chce mít katolický sňatek, nebo proto, že se někdo vdává do muslimského 

prostředí a chce tedy patřit alespoň mezi ty, kdo mají „náboženství knihy“ a jsou vůči 

muslimským pravidlům života v lepší pozici.12  

                                                   
10 HALAMOVÁ, Markéta. Křest. Evangnet.cz [online]. [cit. 2018-12-12]. Dostupné z: 

https://www.evangnet.cz/cce_pruvodce:krest 
11 HALAMOVÁ, Markéta. Křest. Evangnet.cz [online]. [cit. 2018-12-12]. Dostupné z: 

https://www.evangnet.cz/cce_pruvodce:krest 
12 OPATRNÝ, P. ThLic. Aleš. Příprava dospělých na křest (pomůcka pro vedoucí). Pastorace.cz [online]. [cit. 2018-12-31]. 

Dostupné z: https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/priprava-dospelych-na-krest-pomucka-pro-vedouci 
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6.4.3 Křest 
Křest je součástí bohoslužebného shromáždění. Koná se ve sboru, ve kterém členové 

přijímají pokřtěného mezi sebe, jinde jen výjimečně. Zejména proto, že ke křtu náleží 

veřejné vyznání Krista křtěným či jeho rodiči a kmotry, a také proto, že sbor přebírá 

za křtěného odpovědnost a modlí se za něj. Křest se koná buď ve vstupní části 

bohoslužby nebo po kázání. Voda je symbolem obmytí od všeho zlého i symbolem 

smrti (zřetelně v původním křtu ponořením) spolu s Kristem. Zazní při něm křestní 

formule: „Jméno., křtím Tě ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého. Amen“. Pro staré 

viny jsou mrtvi, už na ně nemohou. Vystoupení z vody pak je symbolem vstupu do 

nového života tedy znovuzrození i symbolem naděje života věčného, který se otevřel 

Kristovým zmrtvýchvstáním. Křest je pečetí, kterou na lidi Kristus vtiskl jako na své 

vlastnictví. Hřích, zlo ani smrt lidem nemohou zabránit, abych vešli do jeho 

království, budou-li o to upřímně stát.13  

6.5 Křest v Římskokatolické církvi  

Římskokatolická církev učí, že svátosti tedy Sacramentum jsou bohoslužebné úkony 

božského původu, skrze které se uděluje neviditelná Boží milost, která člověku dává své 

dary. Římskokatolická církev má sedm svátostí. To odpovídá sedmi hlavním svatým tajinám 

prvotní církve, i když je nutné podotknout, že počet svatých tajin nebyl nikdy výslovně 

omezen. Pohled na svátosti se v římskokatolické církvi značně odlišuje od starokřesťanské. 

Římští katolíci učí, že svátosti jsou platné a působí na každého spasitelně nezávisle na stavu 

člověka, který jej přijímá. Římští katolíci učí, že svátost působí spasitelně v každém případě, 

nezávisle na tom, jestli člověk přistupuje s vírou nebo bez víry. Toto učení bylo přijaté na 

tridentském koncilu a nazývá se Opus operatum. V souvislosti s tím se také změnily 

formulace a to při vykonávání svátosti původně znějící z „křtí se“ na „křtím Tě“. Svátost je 

průvodcem, díky které dostává křesťan milosti bez jakéhokoli přičinění z jeho strany. Pro 

účinek svátosti jsou nutné pouze prostředky z vnějšího působení. Je velmi důležité, aby 

svátost vykonávala pouze osoba, která je k tomu oprávněná a zmocněná a aby byla správně 

vyslovena formule a ještě aby tato osoba měla odpovídající záměr.14  

                                                   
13 HALAMOVÁ, Markéta. Křest. Evangnet.cz [online]. [cit. 2018-12-12]. Dostupné z: 

https://www.evangnet.cz/cce_pruvodce:krest 
14 7. Rozdíly v chápání a vysluhování svátostí [online]. 2016 [cit. 2018-12-12]. Dostupné z: https://www.e-

cirkev.cz/rubrika/775-co-delame-Zivotni-udalosti-Krest/index.htm 
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6.6 Proč rodiče nechávají pokřtít své děti? 

Smysl křtu je v tom, že člověk skrze něj začne patřit do společenství, kterým je církev. Bez 

křtu zůstává stát mimo ni tzn., že křtem se dítě stává součástí vyvoleného národa a o tom 

nemusí vědomě rozhodovat. Bůh lidem daroval křest jako něco, čím jsou schopni se přiblížit 

k Bohu.15  

6.7 Proč se lidé nechávají pokřtít v dospělosti? 

Příprava dospělého nebo skupiny dospělých na křest je záležitost velmi náročná. Dospělý si 

na rozdíl od dítěte nemůže mnoho věcí osvojit rychle a bezproblémově. Musí k nim najít 

přístup, pochopit, přijmout, integrovat do vlastního života. To vyžaduje čas. A právě s touto 

nutností postupného vrůstání do skutečnosti víry a do života z ní počítá katechumenát, 

rozdělený do stupňů, který je základní a normální cestou ke křtu. Křtů dospělých postupně 

přibývá, tudíž se církev projevuje jako součást života.16  

Přijetím křtu lidé vyjadřují rozhodnutí následovat Ježíše a jít jeho cestou. I on byl pokřtěn 

Janem Křtitelem. Křest znamená, že chtějí jít za Kristem a patřit mezi jeho učedníky. Jde o 

opravdové odpuštění všech hříchů. Kdo je křtěn, jsou mu automaticky odpuštěny všechny 

hříchy, aniž by přistoupil ke zpovědi. Křest je začátkem obrácení, které potom lidé prožívají 

celý život. Když jsou pokřtěni, vyjadřují tím vědomí, že jsou hříšní a chtějí žít, pokud možno 

co nejlépe.17  

6.8 Křtiny dítěte u Českobratrské církve evangelické 

Křtu v Českobratrské církvi evangelické jsme se zúčastnili v kostele Farní sbor Českobratrské 

církve evangelické v Lanškrouně. Křest byl součástí pravidelné nedělní bohoslužby. Křestní 

obřad se konal ke konci bohoslužby. Neobjednávalo se speciální datum a křest byl proveden 

za účasti komunity věřících. Samotný obřad neměl vyloženě formální podobu a dítě 

nemuselo mít honosnou košilku ani zdobnou zavinovačku, to se týkalo rodičů i kmotrů a 

všech přítomných – slušné, ale neformální oblečení. Dítě spolu s rodiči a kmotry bylo v 

obklopení přítomných dětí, které byly v kostele a neměly žádnou příbuzenskou přízeň. 

Předtím než došlo k aktu křtění, byli rodiče a kmotři dotazováni farářem, zda souhlasí, aby 
                                                   
15 Křest dítěte - jaký význam? [online]. 2008 [cit. 2018-12-14]. Dostupné z: https://www.vira.cz/texty/otazky-a-

odpovedi/krest-ditete-jaky-vyznam 
16 OPATRNÝ, P. ThLic. Aleš. Příprava dospělých na křest (pomůcka pro vedoucí). Pastorace.cz [online]. [cit. 2018-12-31]. 

Dostupné z: https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/priprava-dospelych-na-krest-pomucka-pro-vedouci 
17 V čem je smysl křtu? [online]. 2011 [cit. 2018-12-14]. Dostupné z: https://www.vira.cz/texty/otazky-a-odpovedi/v-cem-je-

smysl-krtu 
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bylo jejich dítě přijato do obce věřících a zda souhlasí s následným duchovním vedením 

dítěte ve víře. Poté následovala otázka na všechny přítomné v kostele, zda jsou ochotni 

podporovat a laskavě rodině připomínat jejich křestní závazky. Na tuto otázku byla odpověď 

zúčastněných: „Chceme s Boží pomocí“. 

Poté následovalo samotné křtění dítěte. Jako ve všech evangelických kostelech se zde 

nenachází baptisterium tzv. křtitelnice. Křtění probíhalo za pomoci nádoby se svěcenou 

vodou, dítě bylo pokropeno svěcenou vodou celkem třikrát na znamení Nejsvětější Trojice 

při pronesení slov: „Křtím Tě ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, amen“. 

6.9 Křtiny dítěte u Římskokatolické církve 

V Římskokatolické církvi je křestní slavnost velmi formální událostí, křtěné dítě musí mít 

slavnostní košilku, zavinovačku a vysokou bílou svíci. Obřad započal slovy faráře: „Dnes mu 

přicházíte vyprosit křest, víru a život věčný, všechno dobré a požehnané od Hospodina. Pro 

celý jeho vlastní čas na této zemi. Přicházíte s důvěrou a láskou tyto dobré dary pro něj 

vyprosit v den jeho křestní slavnosti?“ Rodiče odpověděli: „Ano, s Boží pomocí.“ 

Svíce vyjadřuje symbol života dítěte a světlo Kristovo, které má dítě provázet a ukazovat mu 

cestu životem. Farář ji předává se slovy, které vyznává sám Ježíš: „Já jsem světlo světa, kdo 

mne následuje, bude mít světlo života věčného, Bohu díky, amen.“ Farář zapálil svíci a 

obrátil se k dítěti předávaje mu hořící svíci se slovy: „Oslovení, světlo Kristovo ať svítí na 

cestu celým Tvým životem, amen.“ Poté následuje modlitba, po jejím ukončení rodiče 

předávají dítě kmotrům a přesouvají se k Baptistériu. Farář dítěti dává křestní roušku na 

znamení novosti a čistoty se slovy: „Co je staré pominulo, hle je tu nové“. Pokřtění probíhá 

trojím pokropením hlavy na znamení Nejsvětější Trojice: „Ve jménu Otce, Syna i Ducha 

Svatého, amen“. Následuje modlitba za nový život pro křtěnce. Obřad končí předáním 

křestního listu. 

6.10 Rozdíly mezi křty u Českobratrské církve evangelické a církve 
Římskokatolické 

6.10.1 Českobratrská církev evangelická  
 Nemá baptisterium 

 Neformální obřad v civilním oblečení 

 Nenosí se sebou svíce 
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 Nejsou zde dlouhé modlitby  

 Nejedná se o soukromý obřad, probíhá v rámci bohoslužby, křtěnec je obklopen 

dalšími dětmi 

 Farář se obrací na komunitu věřících a dotazuje se, zda bude podporovat rodinu 

křtěného dítěte 

6.10.2 Římskokatolická církev 
 Formální obřad ve slavnostním oblečení 

 Svíce jako symbol světla Ježíše Krista 

 Obřad má několik částí, ve kterých se odříkává několik modliteb 

 Křest musí být předem domluven s farářem – objednán s časovým předstihem 

 Farář se obrací pouze na rodiče a kmotry, aby vedli dítě k víře 

6.11 Význam křtu pro respondenty 

Respondenti měli různé velmi rozdílné názory na křest jak jejich samotných, tak i 

svých budoucích dětí. Respondentka Michaela uvedla, že být pokřtěná pro ní 

znamená: „Myslím, že to pro pokřtěné znamená být blíže pánu a Ježíši Kristu, mít 

pevnější pouto a víru v náboženství.“. V otázce křtu jejích vlastní dětí se prý ještě 

nerozhodla a uvidí, jak to bude cítit v budoucnu, i přestože do kostela chodí každý 

týden.  

Respondent Jan, který žije v zahraničí a mše skoro vůbec nenavštěvuje, pouze na 

„významnější“ svátky jako jsou Vánoce a Velikonoce, se uvádí, že své děti nechce 

nechat pokřtít, respektive počká, až budou větší a nechá rozhodnutí na nich, aby to 

byla jejich vlastní volba a samy se rozhodly, v co budou věřit.  

Podobný názor zastává i respondentka Terézia, která do kostela chodí jednou ročně na 

Vánoce a říká, že být pokřtěná nijak neovlivňuje její život: „Nikdy jsem to moc 

neřešila, nemyslím si, že jsem věřící.“ A o pokřtění svých dětí prohlašuje toto: 

„Nepřikládám tomu velkou váhu, nezáleží to pouze na mě, ale podřídím se.“ 

Respondentka Ingeborg vidí svátost křtu zase úplně jinak. Na otázku, co pro ni 

znamená být pokřtěna? Odpověděla takto: „Mít možnost se vydat životní cestou 

křesťana a život ve víře bez možnosti ji v sobě úplně zapřít, jakože se k tomu kvůli 
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rodinné tradici a svému křtu vždycky vracím. Taky příslušnost k určité komunitě, že 

jsem chodívala na výuku náboženství, což bylo super zajímavé a přínosné. Mělo by to 

znamenat, že jsem zproštěná hříchu a zachráněna, ale nejsem si tímhle úplně jistá.“ 

Své děti jistě pokřtít nechá.  

Protipólem je dále názor respondentky Kateřiny, která říká: „Dříve mělo význam mít 

kmotra či kmotru kdyby se cokoliv stalo, ale v dnešní době to zákony neumožňují, aby 

se o dítě kmotři starali, kdyby se rodičům něco stalo, takže to význam úplně nemá ale 

je to zvyk.“ I přes tento poněkud pesimistický názor, chce určitě nechat své děti 

pokřtít.  

Všichni respondenti byli pokřtění jako malé děti – nemluvňata. Bohužel žádný 

z respondentů nebyl pokřtěn jako dospělý. Dle pana Jiřího Hofmana z oddělení 

komunikace s veřejností a médii úřední církevní kanceláře Českobratrské církve 

evangelické, nejsou křty v dospělosti tak časté. Jedná se prý o velmi malé číslo. 

7. Závěr 

Z této seminární práce vyplývá, že rozdíly při křtu dětí nejsou tak markantní, jak by se dalo 

předpokládat. Za největší rozdíl by se dala pokládat neexistence Baptisteria v evangelických 

kostelech, tedy žádného speciálního místa, kam se dítě odnese. V evangelických církvích 

křest probíhá u oltáře jakousi nádobkou se svěcenou vodou. Dále se nejedná o soukromý 

obřad, před kterým muselo být dítě nahlášeno, ale křtiny jsou konány v rámci běžné nedělní 

bohoslužby, kde se mohou rodiče rozhodnout v okamžiku a požádat faráře o křest na místě.  

Na rozdíl od Římskokatolické církve si evangelíci nepotrpí na speciální formální oblečení, 

jak u křtěnce, tak i u dospělých. Dalším rozdílem je, že v Českobratrské církvi evangelické 

nefiguruje při křtu svíce, která v Římskokatolické církvi symbolizuje světlo Kristovo, které 

má svítit křtěnci na cestu jeho životem. 

Dnešní generace budoucích rodičů velmi různé pohledy na křest svých dětí. Někteří to berou 

jako v podstatě přežitek, který k ničemu není, ale je to tradice, tak děti pokřtít nechají. Jiní je 

určitě pokřtít nechají, aby byly od mala na správné cestě životem. A pak jsou tu ti, kteří chtějí 

nechat rozhodnutí na samotných dětech, až povyrostou a budou schopni se rozhodnout samy 

za sebe, a tím pro ně bude mít obřad a víra významnější hodnotu. 
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