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ÚVOD. 
Záměrem autorky této práce je sledovat vývoj obřadu křtu jednotlivých tradic (zvlášť 

západní a byzantské) a to počínaje obdobím kdy tato svátost byla připravována: od 
židovských rituálních obmývání již z poexilního období. 

V práci se bude porovnávat Janův křest v Jordánu se křtem Ježíše a apoštolů. Dále pak se 
budou sledovat změny ve vývoji křtu a iniciačních svatostí v období prvotní církve, společný 
a někdy i rozdílný vývoj západní římské a východní byzantské tradice v prvním tisíciletí a po 
rozdělení církví v roce 1054. Pomocí historického exkurzu bude sledován vývoj nebo zánik 
jednotlivých prvků iniciačních obřadů, aktuálnost významu jednotlivých symbolů a úkonů 
v minulosti a současnosti. 

Následující kapitoly budou pojednávat o současném slavení iniciačních svátostí v západní 
římské a východní byzantské tradici. Krok za krokem budou popisovány prvky jednotlivých 
obřadů a to jak podle předpisů a rubrik liturgických knih, tak podle zažité praxe, která se 
místy liší od těchto předpisů. Srovnání se bude týkat nejen podoby nebo odlišnosti 
jednotlivých obřadů, ale i rozdílů uvnitř jednotlivých liturgických tradic.  

Při zpracování práce bude autorka využívat poznatky z odborné literatury na dané téma, 
vydané v prostředí římskokatolické církve, v prostředí řeckokatolických církvi sui iuris 
(Užhorodské a Lvovské tradic) a v prostředí církve pravoslavné (Moskevského patriarchátu). 
Důležitou roli budou hrát také osobní poznatky a zkušenosti, kdy se autorka jako pastorační 
asistentka mnohokrát živě účastnila slavení udělování iniciačních svátosti v církvi 
řeckokatolické.  

Cílem autorky je porovnávat jednotlivé prvky obřadu svátosti křtu v dnešní podobě 
v západní římské tradici a východní byzantské (jak se uskutečňuje v prostředí řeckokatolické 
církve Apoštolského exarchátu v ČR) a hledat společné rysy a odlišnosti, pozastavit se nad 
jednotlivými symbolickými úkony při udělování iniciačních svatostí obou tradic, poznávat 
bohatství a jednotu církve v mnohosti jejích liturgických projevů. 
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1. VÝVOJ SVÁTOSTI KŘTU. 
 

1.1. Pojem a chápání iniciace. 

V návaznosti na hlásání křtu v Novém zákoně se již v prvních staletích vyvinul ucelený 
obřad vstupu mezi křesťany, označovaný za iniciaci (zasvěcení, uvedení, začlenění). Tento 
termín pochází z latinského neutra plurálu initia, což znamená in-iter = vstup v pohybu, vejít 
v, vykročit. Rituál iniciace lze nalézt téměř ve všech náboženstvích, při nichž je jedinec skrze 
příslušný rituál uveden do společenství. Křesťanská iniciace je něčím typická, je projevem 
dějinnosti křesťanství a nejedná se jen o cosi kosmogonního, uvádí jedince do dějin spásy, 
kde protagonistou není jen Bůh, ale i člověk a tento křtěnec se stává jejich součástí.  

Termín iniciace byl vytvořen v prvních stoletích. Druhý vatikánský koncil převzal tuto 
terminologii pro opětné zavedení iniciačních svátostí.1 Křesťanská iniciace je formační 
proces, který se skládá z několika etap, při nichž se udílejí svátosti a svátostiny: „Ti, kteří od 
Boha a skrze církev obdrželi dar víry v Krista, jsou liturgickou slavností začleněni mezi 
katechumeny a procházejí katechumenátem. … Následně, díky svátostem křesťanské iniciace, 
jsou vysvobozeni z moci temnot, pohřbeni a vzkříšeni spolu s Kristem, obdrží Ducha synovství 
a slaví památku smrti a vzkříšení Pána s celým Božím lidem.“2  

Obřady iniciace obsahují: křest, biřmování, eucharistii a tyto svátosti se nazývají 
základními nebo iniciačními. Nejedná se však jen o nějaké seskupení svátostí, sv. Augustin († 
430) vyjádřil vnitřní dynamismus těchto svátostí, který je vzájemně spojuje: „Odpočívali jste 
v sýpce před vstupem do katechumenátu, během kterého jste byli rozemleti posty a exorcismy, 
potom jste přistoupili ke křestnímu prameni, kde jste byli promícháni s vodou a následně 
uvařeni v ohni Ducha a tak jste se stali chlebem Pánovým. Jste tím, co vidíte a přijímáte v 
eucharistii, tím jste a tím se máte stát.“3 Ve 13. století, kdy jednota těchto svátostí již 
neexistovala, sv. Tomáš Akvinský († 1274) podtrhuje jednotu těchto svátostí: pokřtěné dítě je 
ospravedlněno a posvěceno v síle touhy (votum) matky církve uvést ho jednoho dne k 
eucharistickému stolu.4 Eucharistie se tedy odděluje od dalších dvou svátostí pro skutečnost, 
že se může opakovat v průběhu života, iniciace ustanovená křtem a biřmováním zůstává 
stálou až do smrti. Eucharistie je svátostí iniciace a iniciovaných. 

„Křest je svátost, prostřednictvím které církev přijímá nové členy, a tak zachovává a 
rozšiřuje svoji existenci“, píše M. Schmaus.5 Je ale podstatně víc, než čirý obřad přijetí, i když 
jím také je, a protože je obřadem vstupu do Božího lidu, je též prvkem spásy. Od samého 
počátku je křest součástí křesťanského kérygmatu. Podle Ježíšova výroku, obsaženého 
v Matoušově evangeliu (Mt 28, 19n), zvěstování radostné zvěsti předchází křest. Ježíš 
vysvětluje, čím je křest a poukazuje na jeho neustálé uskutečňování. Křest je třeba chápat 
v souvislosti s celkovým posláním církve, ale také je třeba v rámci tohoto celku přiznat vlastní 
význam a vlastní jedinečnou účinnost. Hlásání evangelia směřuje ke křtu nebo k jeho realizaci 
v životě. Přijetí křtu je zase odpovědí na hlásání evangelia a základem křesťanské 
seberealizace. Křtěnec uskutečňuje svůj úmysl být přijat za člena církve. Udělením této 
svátosti církev uskutečňuje svou ochotu ho přijmout do svého společenství. Církev 

                                                
1 Viz: SC 65. 71, AG 14, PO 2. 
2 AG 14, viz: OBP a OICA (1984) Praenotanda generalia 1. 
3 Sv. AUGUSTIN. Sermo 227 a 272, PL 38, 1099-1101, 1246 – 1248. 
4 Sv. TOMÁŠ AKVINSKÝ. Summa theol., III, q. 73, a. 3, q. 79, a. 1. 
5 Srov. SCHMAUS, Michael. Sviatosti. Rím: Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1981, 203. 
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představuje ustavičnou, skrytou přítomnost oslaveného Pána spásonosně působícího v Duchu 
Svatém, proto křest je úkonem, ve kterém Kristus „tady a teď“ uskutečňuje svou spasitelskou 
činnost a pokřtěnému otevírá cestu k absolutní budoucnosti.6 

1.2. Starozákonní předobrazy křtu. 

Písmo nejčastěji pro pojem „křest“ uvádí řecký výraz „baptisma“ (βάπτισμα), což znamená 
„ponoření“ nebo „obmytí“. V odvozeném smyslu značí „umytí“, jako účinek ponoření.7 
Obřad udělování křtu v západní tradici církve používá mezi jinými biblickými texty perikopy 
ze Starého zákona. Jsou to především úryvky z Exodu (Ex 17, 3-7) a z knihy proroka 
Ezechiela (Ez 36, 24-28 a Ez 47, 1-9, 12). Čtení při udělování svátosti křtu jsou vyjádřením 
víry církve, že již ve Starém zákoně byla tato svátost předpovězena. Podobně pak Apoštolská 
církev vnímala některé události ze Starého zákona, jako předobraz křtu. Pro apoštola Pavla je 
přechod přes Rudé moře dovršením úplného osvobození Izraele z Egyptského otroctví a 
předobrazem křtu: „Chtěl bych vám připomenout, bratři, že naši praotcové byli všichni pod 
oblakovým sloupem, všichni prošli mořem, všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni 
s Mojžíšem“ (1 Kor 10, 1n). V listě apoštola Petra je potopa „předobraz křtu, který nyní 
zachraňuje vás. Nejde v něm zajisté o odstranění tělesné špíny, nýbrž o dobré svědomí, k 
němuž se před Bohem zavazujeme – na základě vzkříšení Ježíše Krista“ (1 Petr 3, 21)8.  

Starý zákon připravoval křest nejen skrze svou výraznou typologii, ale i skrze bohatý 
symbolismus vody a spojení tohoto symbolismu se sesláním Božího Ducha9. Voda je zdrojem 
síly a života; bez ní by se zem stala pouští, místem žízně a hladu, kde hynou lidé i zvířata10. 
Bůh je pánem stvoření a také pánem vodstev, který je rozděluje a uděluje podle své vůle a tím 
drží v moci osudy lidí11. „Už na počátku, když se tvůj duch vznášel nad vodami, vložil jsi, 
Bože, do vody život a požehnání“12 – modlí se Západní církev při svěcení vody o velikonoční 
vigilii. Žalm 104, který se modlí Východní církev při každých nešporách, vyzdvihuje Boží 
vládu nad vodami: ten, který stvořil vody nad oblohou i v propastech, řídí také jejich tok a 
zadržuje je, aby nezaplavily zemi. Dává vytrysknout pramenům, sesílá shůry déšť a tak dává 
zemi blahobyt a lidskému srdci radost13. Chování Božího lidu a jeho věrnost Hospodinu 
způsobuje, že bude mít dostatek vody pro pozemskou úrodu: „Jestliže se budete řídit mými 
nařízeními, dbát na má přikázání a plnit je, dám vám ve vhodném čase vydatné deště, země 
vydá svůj výnos a stromoví na poli ponese ovoce“ (Lv 26, 3n). Na nevěru Izraele odpovídá 
Hospodin trestem: „Místo deště dá Hospodin tvé zemi písek a prach; budou na tebe padat z 
nebe, dokud nebudeš zahlazen“ (Dt 28, 24). 

Symbolika vody zahrnuje nejen její životodárnou sílu, ale také moc očišťující a to nejen 
fyzickou, ale i morální. Hříšník, který se odvrátí od své špatnosti, je jako zašpiněný a posléze 
umytý „Omyjte se, očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo“(Iz 1, 16). 
Podobně „umývá“ Bůh hříšníka, kterému odpustil hříchy: „Moji nepravost smyj ze mne 

                                                
6 Srov. SCHMAUS, Michael. Sviatosti. Rím: Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1981, 203. 
7Srov. GIGLIONI, Paolo. Svátosti Krista a církve. Souzvuk mezi Bohem a člověkem. Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 2001, 35. 
8 Srov. CZERWIK, Stanisław / KUDASIEWICZ, Józef / SZTAFROWSKI, Edward. Sakramenty wtajemniczenia 
chrześcijanskiego. Warszawa: Akademia teologii katolickiej, 1981, 18. 
9 Srov. Tamtéž. 
10 Srov. LÉON-DUFOUR, Xaver / DUPLACY, Jean / GEORGE, Augustin / GRELOT, Pierre / GUILLET, 
Jacques / LACAN, Marc- Francois. Slovník biblické teologie. Řím: Velehrad-Křesťanská akademie, 1991, 558. 
11 Srov. Tamtéž. 
12 Misál na každý den liturgického roku. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003, 481. 
13 Srov. LÉON-DUFOUR, Xaver / DUPLACY, Jean / GEORGE, Augustin / GRELOT, Pierre / GUILLET, 
Jacques / LACAN, Marc- Francois. Slovník biblické teologie. Řím: Velehrad-Křesťanská akademie, 1991, 559. 
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dokonale, očisť mě od mého hříchu!“ (Žl 51, 4). Také potopou Bůh „očistil“ zemi, když zničil 
bezbožníky (srov. 1 Petr 3, 20n)14. 

Výraz „baptisma“ lze nalézt ve Starém zákoně například při ponoření Naamána v Jordánu 
(2 Král 5, 14). Téměř vždycky má význam zákonného nebo rituálního očištění (Nm 19, 2-10; 
Dt 23, 10n; Lv 20, 26n; Iz 1, 16-17).15  

„Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni; očistím vás ode všech vašich nečistot“ (Ez 
36, 25). Tak jako omytí svěží a čistou vodou očišťuje upocené a zaprášené tělo, tak působení 
Boží očišťuje duši od zla, kterým je pošpiněna. Proto je možný přechod z roviny fyzické – 
voda čistí od špíny, k rovině symbolické – omytí od hříchů. Voda je často symbolem mravní 
čistoty. Umývání rukou znamenalo nevinu, poukazovalo na to, že neučinily nic zlého. Téma 
očistné vody vkládá Ezechiel do perspektivy obnovy Božího lidu. Po shromáždění všech 
rozptýlených, Bůh štědře vylije očistné vody, které omyjí lidská srdce od hříchů, zvlášť od 
modloslužby a učiní je schopnými věrně plnit Boží vůli. Prorocké slovo o očištění od 
modloslužby se uskutečnilo; Izrael po návratu do své vlasti až do doby Ježíšovy zůstával v 
podstatě věrný. Vnitřní očista byla zdrojem nového života, života podle Božích přikázání. 
Očišťující moc vody, předpovězena prorokem pro dobu obnovení Božího lidu a pro dobu 
mesiánskou se plně realizuje ve vodách křtu (Mt 3, 11; 1Petr 3, 21; 1Kor 5, 11).16 

1.3. Rituální omývání, Janův křest a křest Ježíše v Jordánu. 

Jan Křtitel, který káže o pokaní a o nebeském království, své hlásání potvrzuje působením 
na citové vnímání posluchačů, tímto působením je křest. Pro židy rituální omývání nebylo 
něčím neobvyklým, kromě toho existoval obřad přijetí pohanů, který se podobal křtu. Stáří 
obřadu nelze s jistotou určit, předpokládá se, že se začal používat po návratu ze zajetí spolu 
s jinými obřady očišťování – v době, kdy mnozí z pohanů se připojovali k judaismu a 
přijímali křest. Jedni ho přijímali proto, že už byli obřezaní a proto společně s ženami 
potřebovali jiný obřad očištění, druzí proto, že při své konverzi měli strach přijmout 
obřízku.17  

Janův křest nebyl jedním z výše uvedených obřadů. Bohem povolán ke službě, jako 
hlasatel pokání ustanovuje křest pokání na odpuštění hříchů. Podle Jana je pokání nezbytnou 
podmínkou pro vstup člověka do nového Království Božího, proto při křtu dochází 
k otevřenému vyznání svých hříchu (srov. Mk 1, 5). Tento obřad byl velmi jednoduchý a 
pochopitelný pro každého, kdo upřímně usiloval o očistu. Svatí otcové a učitelé církve 
uvažovali o moci a významu Janova křtu. Sv. Jan Zlatoústý († 407) píše: „Janův křest byl jen 
přípravou následujícího (křesťanského křtu); v zárodku a v příslibu naznačoval to, co poslední 
uskutečňoval“. Sv. Augustin vysvětluje: „Věřím, že Jan křtil vodou na odpuštění hříchů, ale 
uskutečnění tohoto (odpuštění) se děje až ve křesťanském křtu“. Sv. Jeroným († 420) píše, že 
„Janův křest… byl křtem pokání na odpuštění hříchů, tzn. na budoucí odpuštění, které mělo 
následovat skrze Kristovo posvěcení“.18 Předchůdce Jan sám vnímá svůj křest jako přípravu: 
„Za mnou přichází někdo silnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal 
řemínek jeho obuvi. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem Svatým.“ (Mk 1, 7n). 

                                                
14 Srov. LÉON-DUFOUR, Xaver / DUPLACY, Jean / GEORGE, Augustin / GRELOT, Pierre / GUILLET, 
Jacques / LACAN, Marc- Francois. Slovník biblické teologie. Řím: Velehrad-Křesťanská akademie, 1991, 559. 
15 Srov. GIGLIONI, Paolo. Svátosti Krista a církve. Souzvuk mezi Bohem a člověkem. Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 2001, 35. 
16 Srov. CZERWIK, Stanisław / KUDASIEWICZ, Józef / SZTAFROWSKI, Edward. Sakramenty 
wtajemniczenia chrześcijanskiego. Warszawa: Akademia teologii katolickiej, 1981, 19. 
17 Srov. BARSOV, M. Sbornik statěj po istolkovatělnomu i nazidatělnomu čtěniju Četvěrojevangejija. Tom 1. 
Moskva: Lepta Kniga, 2006, 317. 
18 Srov. Tamtéž, 318. 
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Připravuje Mesiášův křest Duchem Svatým a ohněm (Mt 3, 11; Sk 1, 5; 11, 16; 19, 3n), pravé 
očištění (Žl 51), začátek nového světa a nové země.19  

Ježíš přichází k Janovi, aby se nechal pokřtít a aby tak splnil Otcovu vůli (srov. Mt 3, 14n). 
Řadí se tak mezi hříšníky, jako „beránek Boží, který na sebe bere hřích světa“ (Jan 1, 29.36). 
Křest v Jordánu ohlašuje Ježíšův křest „ve smrti“ (Lk 12, 50; Mk 10, 38), takže se vlastně 
celý Ježíšův veřejný život odvíjí mezi dvěma křty. Totéž chce říci evangelista Jan, když 
podává svědectví o vodě a krvi, které vyšly z boku Kristova (Jan 19, 34n) a když mluví o 
spojení Ducha s vodou a krví (1Jan 5, 6nn).20 Sestoupení Ducha Svatého v podobě holubice a 
Otcovo prohlášení o Ježíšově Synovství jsou nejdůležitějšími okamžiky Ježíšova křtu 
v Jordánu. Seslání Ducha znamená v řeči proroků uvedení do funkce (Iz 11, 2; 42, 1; 61, 1) a 
zde znamená již i příslib letnic, kterými začne křest církve (Sk 1, 5; 11, 6) i všech, kdo se k ní 
přidají (Ef 5, 25-32; Tit 3, 5nn). Jestliže Otec zjevuje svůj otcovský vztah k Ježíšovi, otvírá 
tím možnost adoptivního synovství věřícím, kteří se na Ježíšově životě podílejí právě 
v důsledku vylití Ducha (Gal 4, 6). Křest ve smrti vede Ježíše ke vzkříšení; jeho lidství 
přijímá plnost Ducha a tak se samo stává „oživujícím Duchem“ (1Kor 15, 45) pro všechny 
kdo v něj uvěří.21  

Janův křest je součásti křesťanské křestní katecheze, předpovídá skutečnost Mesiáše a učí 
o vznešenosti křesťanského křtu, jeho vynikaní v dějinách spásy. Teologové uvádějí, že 
Kristus ustanovuje svátost křtu, když se sám dává pokřtít.22 Tímto skutkem se obřad 
označující odpuštění hříchů stává svátostí Krista, tedy skutečným znamením toho, kdo jako 
jediný má moc „snímat hříchy světa“. Tady končí doba očekávání a příprav - doba Starého 
zákona a začíná doba uskutečňování odvěkého Božího plánu v Kristu. Končí období 
rituálního omývání a začíná období koupele znovuzrození, odpuštění hříchů ve spojení 
s osobou Mesiáše, dovršené mocí Ducha Svatého. Už to není pouhé omytí, ale nejtěsnější 
spojení s Kristovým životem, zvlášť s jeho vrcholnými okamžiky: umučením, smrtí a 
zmrtvýchvstáním.23  

1.4. Křest v prvotní církvi. 

1.4.1. Svědectví Nového zákona. 

Obřad křtu má velmi bohaté dějiny. Obraz vnějších znamení je velmi zřetelný od nejstarší 
doby. Vnější obřady se utvářely podle vzoru Janovského křtu, kterému se podrobil Kristus. 
Slovní doprovod je v těsném sepětí s výzvou ke křtu, již Pán proslovil. Evangelisté Matouš 
(Mt 28,17nn), Marek (Mk 16, 16) a apoštol Pavel (Řím 6, 3n) dávají křestní obmytí do 
souvislosti s vyznáním víry v Ježíše Krista.24 Vyznání je zpravidla následkem předchozího 
zvěstování, proto už od samého začátku lze mluvit o jakési přípravě, spočívající v přijetí víry 
v Ježíše Krista, s jejím vyznáním a s očistnou koupelí doprovázenou slovy, která má svůj 
původ v Kristově poslání.25 

Schéma „evangelizace“ a křtu ve Skutcích apoštolů, kap. 2: 
1. Zvěstování spásy darované Kristem ukřižovaným a vzkříšeným Sk 2, 22 – 36, 
2. Otázka těch, kdo jsou otevřeni víře a Petrova odpověď, jež vyžaduje obrácení, 

                                                
19 Srov. LÉON-DUFOUR, Xaver / DUPLACY, Jean / GEORGE, Augustin / GRELOT, Pierre / GUILLET, 
Jacques / LACAN, Marc- Francois. Slovník biblické teologie. Řím: Velehrad-Křesťanská akademie, 1991, 188. 
20 Srov. Tamtéž. 189. 
21 Srov. Tamtéž. 
22 Srov. MIGUT, Bogusław. Znaki Misterium Chrystusa. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, 1996, 97. 
23 Srov. Tamtéž. 
24 Srov. POKORNÝ, Ladislav. Světlo svátostí a času. Praha: Česká katolická charita, 1981, 19. 
25 Srov. Tamtéž. 
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3. Křest v Ježíšově jménu, 
4. Přijetí daru Ducha svatého Sk 2, 37 – 41, 
5. Začlenění do společenství, poslouchání učení apoštolů, 
6. Bratrská jednota, lámání chleba a modlitby Sk 2, 42 – 48. 

Skutky apoštolů popisují jednoduché modely obřadu křtu, kterému předchází zvěstování a 
osobní vyznání víry:  

„Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: „Co máme dělat, bratří?“ 
Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých 
hříchů, a dostanete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, 
které si povolá Pán, náš Bůh.“ A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: „Zachraňte se z 
tohoto zvráceného pokolení!“ Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři 
tisíce lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.“ (Sk 2, 37-42).  

Petr bezprostředně po letnicích káže shromážděným o nutnosti křtu, spojeného s obrácením 
a z něj plynoucím odpuštěním hříchů a daru Ducha. Přítomným se jej také dostává ihned na 
místě.26 Jsou plně začleněni do obce křesťanů a účastní se eucharistické hostiny. 

„Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše. Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla 
voda. Dvořan řekl: „Zde je voda. Co brání, abych byl pokřtěn?“ Filip mu řekl: „Jestliže věříš celým svým 
srdcem, nic tomu nebrání.“ On mu odpověděl: „Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží“. Dal zastavit vůz a oba, 
Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil.“ (Sk 8, 35-38).  

Jak je uvedeno výše, obvykle je udělován křest úplným ponořením do vody, a kde to není 
možné, jen politím hlavy, jak se o tom později zmiňuje Didaché (7, 3)27. 

„Zatímco byl Apollos v Korintu, prošel Pavel hornatým vnitrozemím a přišel do Efezu; tam se setkal s 
nějakými učedníky. Zeptal se jich: „Když jste uvěřili, přijali jste Ducha Svatého?“ Odpověděli mu: „Vůbec 
jsme neslyšeli, že je seslán Duch Svatý.“ Pavel řekl: „Jakým křtem jste tedy byli pokřtěni?“ Oni řekli: 
„Křtem Janovým.“ Tu jim Pavel prohlásil: „Jan křtil ty, kteří se odvrátili od svých hříchů, a vybízel lid, aby 
uvěřili v toho, který přijde po něm – v Ježíše.“ Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše. Jakmile 
na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na ně Duch Svatý a oni mluvili v prorockém vytržení.“ (Sk 19, 1-6).  

Úkon ponoření nebo omytí se stává křestním úkonem jenom prostřednictvím vyznání víry. 
Ve výše uvedeném úryvku se mluví o křtu ve jméno (jinde: ve jménu) Ježíše. Tato skutečnost 
byla zkoumaná a spekulovalo se o tom, zda křestní formule byla a musí být trojiční nebo 
christologická. Evangelium podle Matouše uvádí trojiční formuli, Skutky apoštolů mluví o 
křtu ve jméno Ježíše. Skutky apoštolů, ale vyjadřují nejen myšlenku odlišnosti křesťanského 
křtu od nekřesťanských obřadů nebo konkrétní křestní formuli nýbrž mluví o spáse, o 
odevzdání se Ježíši Kristu, případně trojjedinému Bohu. Sv. Ambrož († 397) a jiní teologové 
uvádějí v této souvislosti, i když s určitými výhradami, že křest v prvotní církvi (i později) se 
mohl udělovat „ve jménu Ježíše“.28 Během dějin se teologové zabývali různými otázkami, 
týkajícími se formulací, např. zda je platný křest, při kterém se vzývá trojjediný Bůh, nebo 
zda udělovatel musí mluvit v první osobě (Já tě křtím – dnes běžné v západní tradici) či může 
používat pasivní formu (Je křtěn – dnes běžné v tradici východní). Ten, kdo křtil, položil 
křtěnci tři otázky, týkající se článků vyznání víry a to v pořadí, jak se nachází v Apoštolském 
vyznání a po každé odpovědi ho ponořil do vody. Mnozí teologové rané scholastiky pokládali 
za platný křest i bez slovního doprovodu úkonu křtu. Sv. Tomáš Akvinský a většina teologů 
vrcholné scholastiky se vyslovují proti tomuto názoru a odvolávají se na dekret papeže 
Alexandra III. (1159-1181; později v dekretu pro Armény Florentského koncilu), kde je 
psáno, že ve formuli křtu má být zahrnuto i označení samotného úkonu.29 Křest předpokládá, 

                                                
26 Srov. LÉON-DUFOUR, Xaver / DUPLACY, Jean / GEORGE, Augustin / GRELOT, Pierre / GUILLET, 
Jacques / LACAN, Marc- Francois. Slovník biblické teologie. Řím: Velehrad-Křesťanská akademie, 1991, 189. 
27 Srov. Tamtéž. 
28 Srov. SCHMAUS, Michael. Sviatosti. Rím: Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1981, 209. 
29 Srov. Tamtéž. 
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že novokřtěnec slyšel hlásání evangelia a vyznal svou víru v Ježíše Krista (Sk 16, 30n) a 
hlavně v jeho zmrtvýchvstání (Řím 10, 9).30 V Písmu se zachovaly úryvky vyznání víry (Řím 
4, 25; Ef 5, 14; 1Petr 3, 18.22). Vyznání víry, vyslovované jako odpověď křtěnce na tři 
otázky, se brzy na východě zaměňují na výslovnou formuli víry (sv. Jan Zlatoústý).31 
V Písmu, zvláště u sv. Pavla, ale i v Jeruzalémské prvotní církvi, je vyjádřena souvislost víry 
a křtu, je zřejmé, že víra není spásonosnou bez křtu a křest bez víry. Písmo, ale přesně 
neurčuje podíl víry a svátosti. Jednou mluví tak, jakoby spása závisela jen na víře, jindy tak, 
že je ovocem křtu (Ef 3, 17; Řím 6, 3n; Jan 6, 26n). Proto nelze rozdělovat důležitost víry a 
křtu pro spásu v tom smyslu, jako by každý z těchto úkonů měl částečný účinek pro spásu 
jako celek. Víra a křest v tomto smyslu tvoří nedělitelný celek.32 

1.4.2. Svědectví nejstarších křesťanských autorů. 

Didaché, raněkřesťanský rukopis, pocházející ze Sýrie (konec 1. – začátek 2. století), je 
považován za nejstarší dokument po Písmu. O křtu pojednává v VII. kapitole:  

„Pokud pak jde o křest, takto pokřtěte: toto vše předem pověděvše, pokřtěte ve jméno Otce i Syna i 
svatého Ducha, ve vodě tekoucí. Neměl-li bys vodu tekoucí, v jiné vodě pokřti. Jestliže nemůžeš ve studené, v 
teplé. Pakliže nemáš obojí, vylij na hlavu třikrát vodu ve jménu Otce i Syna i svatého Ducha. Před křtem pak 
ať se postí křtící i křtěný, a jestliže mohou, i jiní. Křtěného vybídneš, aby se postil den či dva.33 

Tento úryvek se poprvé zmiňuje o „alternativní“ možnosti křtu skrze polití vodou (per 
infusionem). Ódy Šalomounovy, lyrický apokryf, popisuje symboliku a typologii křtu. Ódy 4, 
25 a 36 podávají popis obřadu křtu a zároveň obsahují prvotní teologii křesťanské iniciace. 
Otcové církve později probírali tato témata ve svých katechezích (voda jako místo vítězství 
Krista nad satanem, obléknutí se pokřtěného do Ducha Svatého). Ódy mluví také ve spojení 
s křtem o „sfragis“ (pečeti).34 Dalším svědectvím je list Barnabášův, apokryf, který pojednává 
o významu křtu. Podle něho křest je novým stvořením, návratem do rajské blaženosti. 
V pokřtěném žije Duch Svatý.35 Pastýř Hermův rovněž mluví o přebývání Boha a Ducha 
Svatého v pokřtěných. Hovoří o „jménu“; je možné, že je to svědectví o dávání jména při 
křtu. Ty, kdo se připravují ke křtu, pojmenovává jako „novelli in fide“.36 

Zpočátku nebyly zvláštní předpisy o přípravě ke křtu a o doprovodných obřadech, v praxi 
však taková příprava existovala již v 2. století. Sv. Justin dodává, že ke zvěstování a vyznání 
víry se připojuje modlitba a půst. Zde je úryvek z jeho I Apologie, 61:  

„Kdo z přesvědčení uvěří, že je pravda, co se od nás dozvěděli a co jsme jim řekli, a slíbili, že podle toho 
budou žít, poučíme je, že modlitbou a postem mají prosit Boha o odpuštění svých dřívějších hříchů. My se 
modlíme a postíme s nimi. Potom je zavedeme k vodě. Tam jsou znovuzrozeni týmž způsobem, jako jsme byli 
znovuzrozeni my. Ve jménu Pána Boha, Otce veškerenstva i našeho Spasitele Ježíše Krista i Ducha Svatého 
vykonají totiž ve vodě koupel znovuzrození. Toto jsme se dozvěděli od apoštolů.“37 

A pokračuje (čl. 65):  
„Když jsme umyli toho, který uvěřil a připojil se k nám, vedeme ho k bratřím - tak si říkáme -, kteří se tam 

shromáždili a společně se modlíme za sebe, za toho, který byl osvícen, a za všechny, ať jsou kdekoliv, 
                                                
30 Srov. LÉON-DUFOUR, Xaver / DUPLACY, Jean / GEORGE, Augustin / GRELOT, Pierre / GUILLET, 
Jacques / LACAN, Marc- Francois. Slovník biblické teologie. Řím: Velehrad-Křesťanská akademie, 1991, 190. 
31 Srov. SCHMAUS, Michael. Sviatosti. Rím: Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1981, 209. 
32 Srov. Tamtéž. 
33 DIDACHÉ čili Učení Páně skrze Dvanáct apoštolů národům. (viz: 
http://www.volny.cz/gabriel.fiala/didache.htm 29.12.12) 
34 Srov. NADOLSKI, Bogusław. Liturgika. Tom trzeci. Sakramenty. Sakramentalia. Błogosławienstwa. Poznan: 
Pallottinum, 1992, 20. 
35 Srov. Tamtéž. 
36 Srov. Tamtéž. 
37 NOVÁK, Josef. Patristická čítanka, Praha, 1988, 14. 
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abychom, když jsme poznali pravdu, se stali svým jednáním dobrými občany a strážci přikázání a dosáhli 
věčné spásy. Potom se přinese představenému bratru chléb a pohár vody a vína. Ten je vezme a skrze Syna i 
Ducha Svatého vzdá chválu a slávu Otci veškerenstva. Dlouze děkuje za dary od něho přijaté. Když skončil 
prosby a díkůčinění, všichni přítomní radostně zvolají: „Amen“.38  

Nově pokřtěný se ihned začleňuje do bratrského společenství učedníků Pána – v prostředí 
církve se účastní eucharistie. Ze svědectví sv. Justina vyplývá, že ve 2. století již existovaly 
čtyři hlavní části „stávání se křesťanem“: katecheze o hlavních článcích víry a křesťanském 
životě, bezprostřední liturgická příprava, křest a eucharistie. Sv. Justin nepíše o zvláštní 
skupině připravující se ke křtu, ale když používá označení „učedníci pravdy, hledající, 
skládající sliby“, může to znamenat, že jde o skupinu osob, na kterou se vztahuje zvláštní 
péče církve. Není to ještě katechumenát v pravém slova smyslu, spíše jde o evangelijně-
katechetickou formaci před křtem, kde se společenství podílí svou účastí pouze na 
vysluhování obřadů.39  

Důkladný popis některých křestních obřadů a také předcházející přípravy nalézáme u 
Tertuliána († 220). Příprava měla být trojí: seznámení se s evangeliem; objasnění hlavních 
principů křesťanského života; bezprostřední asketická příprava (půst, modlitby, bdění).40 
Tertulián ustupuje od požadavku křtít v tekoucí vodě a píše o obřadu žehnání vody, kterým se 
získává jakoby náhrada za vodu tekoucí. Z tohoto pohledu jde o nejstarší svědectví (De 
baptismo).41 Samotný obřad křtu po vstupu do vody obsahoval: zřeknutí se satana i všech jeho 
skutků (pompa diaboli), vyznání víry ve formě otázek „věříš?“, kdy následovala odpověď 
„věřím!“ a ponoření do vody. Po výstupu z vody následovalo pomazání celého těla, pomazání 
na čele, biřmování, požití mléka smíšeného s medem (znamení doby mesiánské) a účast 
na eucharistii. Udělovateli křtu byli biskup, kněz, jáhen a z pověření biskupa v náhlé potřebě 
věrní svatí. Po křtu se neofyté během týdne nekoupali.42  

První nejobsáhlejší popis obřadů iniciace nalézáme v Apoštolské tradici dříve připisované 
Hippolytovi Římskému ze 3. století (podle nového výzkumu pochází ze zlomkovitého 
svědectví pravděpodobně ze syrského prostředí). Obsahuje zvyky, přijaté z dřívější tradice. 
Kapitoly 15-22 Apoštolské tradice (Traditio apostolica) se věnují křesťanské iniciaci v těchto 
etapách: 

1. představení kandidátů a po zkoušce připuštění do katechumenátu, 
2. období katechumenátu: tři roky, období katechezí, modliteb a vkládání rukou 

od kněze i laika – to činil katecheta, 
3. blízká příprava ke křtu, od tohoto okamžiku je katechumen nazýván electus – 

vyvolený, v této době probíhají exorcismy a denní vkládání rukou (postní období), 
4. iniciační svátosti: tři dny před křtem – ve čtvrtek svatého týdne se koná rituální 

koupel, v pátek začíná půst. V sobotu ráno se katechumeni setkávají s biskupem, který 
na ně vkládá ruce a pronáší exorcismus, dýchne jim do tváře a na čele, uších a nosu je 
znamená křížem. Během celé velikonoční noci se modlí a poslouchají Boží slovo, pak 
následuje vlastní rituál iniciačních svátostí. Před křtem se svléknou a biskup žehná 
oleje. Každý katechumen se zřekne satana a pak jej kněz maže olejem exorcismu, 
následuje křest trojím ponořením, která odpovídají trojímu vyznání víry v Boží 
Trojici. Po křtu je neofyta pomazán knězem olejem díkuvzdání, obléká si bílé šaty a je 
představen komunitě. Zde na něj biskup klade ruce, maže jej olejem na čele, znamená 
křížem a dá mu políbení pokoje. Na závěr se neofyté modlí s celou komunitou a 

                                                
38 NOVÁK, Josef. Patristická čítanka, Praha, 1988, 14. 
39 Srov. KRAKOWIAK, Czesław. Katechumenat chrzcielny dorosłych w Kościele posoborowym. Lublin: 
Wydawnictwo KUL, 2003, 46. 
40 Srov. NADOLSKI, Bogusław. Liturgika. Tom trzeci. Sakramenty. Sakramentalia. Błogosławienstwa. Poznan: 
Pallottinum, 1992, 21. 
41 Srov. Tamtéž. 
42 Srov. Tamtéž. 
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účastní se eucharistie. Po přijímání dostávají také smíchané mléko s medem, protože 
tito novokřtěnci opustili dům otroctví hříchu v Egyptě a přišli do zaslíbené země plné 
mléka a medu.43 

5. období mystagogie – mystagogická kázání pronáší většinou biskup.44 
Mystagogie znamená uvedení do tajemství právě slavených svátostí. 

V Apoštolské tradici se nepopisuje období mystagogie.45 

1.5. Vývoj obřadu svátosti křtu v 1. tisíciletí.  

Ve 3. století již byla zdokonalena příprava v podobě katechumenátu. V tehdejším světě 
převažujícího pohanství nebylo žádnou výhodou být křesťanem. V době pronásledovaní sice 
do církve vstupovali jen lidé zanícení a přesvědčení o pravdivosti Kristových slov, přesto 
církev podrobovala uchazeče o křest zkoušce a požadovala určité osvědčení.46 Zřízení 
katechumenátu je známo z oblasti východní i západní církve. Během vývoje katechumenátu 
obracela církev svoji pozornost na náboženskou a mravní připravenost kandidátů křtu. 
Hlavním úkolem katechumenů bylo, aby si osvojili Kristovu nauku a naučili se žít 
křesťanským způsobem života. Postili se a modlili společně s celou obcí věřících, k níž měli 
být ve svátosti křtu přivtěleni. Účastnili se bohoslužby slova. Během přípravné doby se nad 
nimi konaly četné exorcismy a podstupovala skrutinia. Pojem „skrutinium“ používaný na 
Západě od 4. století, podle některých autorů označoval určitou formu zkoušky pro zjištění, je-
li kandidát seznámen s křesťanským způsobem života a bude-li zachovávat jeho normy; tento 
pojem zahrnoval také veškeré obřady předcházející křest včetně exorcismů.47 Obřady 
katechumenátu měly ovšem svůj význam především v době, kdy většina křtěnců byla dospělá. 
Ztrácely však na významu, když převážnou většinu křtěnců tvořily děti, případně nemluvňata. 
Děti byly křtěny i v raném období církve, ale během 4. a 5. století se tento počet zvyšoval a 
převažoval. Tím se také katechumenát umenšoval, až zmizel docela. Stoupal význam kmotrů 
a měnil se způsob omývání.48 

V Římě v 6.-7. století probíhaly obřady katechumenátu přibližně v následující časové 
posloupnosti, jak je zachycuje Ordo romanus XI.: ve středu po čtvrté neděli postní k 
branám kostela kmotrové přinášeli nebo přiváděli děti a jeden z akolytů je uváděl dovnitř: 
chlapce – po pravé straně, dívky – po levé. Kněz je žehnal znamením kříže, vloživ ruku na 
hlavu, četl exorcizační modlitbu „Všemohoucí věčný Bože, Otče Pána našeho Ježíše Krista, 
shlédni na služebníky své… zažeň od nich každou zaslepenost srdce a zlom každé satanské 
pouto, jímž byli spoutáni…“. Poté žehnal sůl a dával jim ji do úst a přijímal je do 
katechumenátu. Po tomto obřadu přijetí, děti společně se svými kmotry opouštěly chrám a 
kněz začínal sloužit liturgii. Po prvním čtení akolyta znovu uvedl děti do chrámu a četly se 
nad nimi exorcismy. Poté jáhen zvolal: „Katechumeni, odejděte!“ Zkoušky-skrutinia se 
uskutečňovaly ve středu a sobotu čtvrtého postního týdne, jednou v pátém postním týdnu, 
dvakrát v šestém postním týdnu, jednou po Květné neděli a poslední skrutinium bylo na 
Velkou (Bílou) sobotu. K obzvlášť slavnostní formě bohoslužeb patřila v té době skrutinia „in 
apertione aurium“ (otevření uší), tzn. kdy se katechumenům vysvětloval začátek čtyř 
                                                
43 Ex 3, 8; mléko a med je také stravou pro děti – nedospělé, tudíž i neofyté jsou dětmi (ne dospělými) ve víře a 
proto musí se v ní ještě vzdělávat a růst. 
44 Viz sv. CYRIL JERUZALÉMSKÝ. Mystagogické katechese. (Prameny spirituality 2). Velehrad: Refugium 
Velehrad-Roma, 1997. 
45 Srov. NADOLSKI, Bogusław. Liturgika. Tom trzeci. Sakramenty. Sakramentalia. Błogosławienstwa. Poznan: 
Pallottinum, 1992, 22; viz HIPPOLYT ŘÍMSKÝ. Apoštolská tradice, Refugium Velehrad-Roma: Velehrad, 
2000. 
46 Srov. POKORNÝ, Ladislav. Světlo svátostí a času. Praha: Česká katolická charita, 1981, 19. 
47 Srov. MARUSYN, Myroslav. Božestvenna liturgija. Rym: 1992, 265. 
48 Srov. POKORNÝ, Ladislav. Světlo svátostí a času. Praha: Česká katolická charita, 1981, 20. 
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evangelií, učili se modlitbu Páně a vyznání víry. Po prvním čtení procesí odcházelo od 
baptisteria směrem ke hlavnímu oltáři. Čtyři jáhni nesli evangeliáře, před kterými kráčeli 
akolyté se svícny a kadidelnicemi. Když přistoupili k oltáři, jáhni na každý z jeho rohů 
položili evangeliář. Tehdy měl kněz nebo biskup promluvu ke katechumenům, kterou začínal 
slovy: „Ať se vám otevřou, milovaní, svatá evangelia“. Potom jáhen četl začátek každého 
evangelia. Po výkladu evangelního textu, bylo katechumenům předáno vyznání víry. Jeden 
z akolytů bral na levé rameno malého chlapce, svou pravou ruku mu pokládal na hlavu a na 
otázku kněze „V jakém jazyce vyznávají Pána našeho Ježíše Krista?“ odpovídal: „V řečtině“. 
Akolyta potom dvakrát četl v řečtině nicejsko-cařihradské vyznání víry, při prvním držel 
v náručí chlapce, při druhém - dívku. To samé opakovali v latině pro příslušníky 
latinskojazyčné skupiny.49  

Katechumeni v Miláně, kteří chtěli přijmout křest, oznamovali svá jména už na druhou 
neděli postní. Sv. Ambrož činí tuto výzvu už o svátku Bohozjevení (Zjevení Páně). 
O sobotách před třetí, čtvrtou a pátou nedělí postní se uskutečňovaly zkoušky (skrutinia), zda 
katechumeni znají hlavní pravdy víry a zda jsou vůbec připraveni přijmout křest. Teprve 
v sobotu před Květnou nedělí se katechumenům „předávalo vyznání víry“, tzn. jeden z lektorů 
zpíval nicejské vyznání, podobně jako v Římě, dvakrát v řečtině a dvakrát v latině, aby si 
všichni katechumeni zapamatovali aspoň jeho obsah. Vyznání víry v psané podobě se 
nepředávalo, hlavně kvůli pronásledování. Na Velkou (Bílou) sobotu se světila křestní voda. 
Tři děti v ten den křtil sám Milánský biskup, současně předával moc kněžím křtít ostatní 
katechumeny těmito slovy: „Křtěte tedy, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého“.50 Podobně 
v Římě postupoval papež, když křtil v baptisteriu lateránské baziliky, kardinály pak rozesílal 
křtít v jejích kostelech.51  

V prvních staletích, s ohledem na přípravu katechumenů, se křtilo v katedrálním chrámě, o 
svátku Zmrtvýchvstání nebo Seslání Svatého Ducha. Na Východě křest udělovali také o 
svátku Bohozjevení (Epifanie) a tento zvyk byl rozšířen také v Africe, na Sicílii, ve 
Španělsku, Galii a Irsku. Ojediněle se křtilo o svátku Kristova narození, nebo o svátcích 
apoštolů nebo mučedníků (ve Španělsku).52 Tyto termíny byly spíše jakousi možnou 
alternativou, ale brzy převládla praxe křtít o Velikonocích nebo Letnících.53  

Křesťané, přicházející do církve z pohanského prostředí, se původně nepřejmenovávali. 
Proto v dokumentech prvních století lze nalézt křesťany se jmény pohanských bůžků, 
mytologických postav aj. Mezi účastníky Prvního Všeobecného Koncilu (Nikáj, 325) se 
vyskytují podpisy biskupů jako Nestor, Telemachos, Eneos, Orion – jména mytologických 
hrdinů, nebo Letodoros, Artemidoros, Athenodoros – dar bohyní Leto, Artemis nebo 
Athény.54 Začátkem 4. století si křesťané vybírají jména obsažená v Písmu. Eusebius vypráví 
o pěti egyptských mučednících, kteří se před smrti vzdali svých původních pohanských jmen 
a přijali biblická jména: Eliáš, Jeremiáš, Izaiáš, Samuel a Daniel.  

                                                
49 Srov. MARUSYN, Myroslav. Božestvenna liturgija. Rym: 1992, 266. 
50 Srov. Tamtéž. 
51 Srov. Tamtéž. 
52 Srov. Tamtéž, 264. 
53 Srov. Tamtéž. 
54 Srov. Tamtéž, 266. 
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2. VÝVOJ OBŘADU KŘTU A INICIAČNÍCH 
SVÁTOSTÍ NA ZÁPADĚ. 

2.1. Svědectví vybraných pramenů o vývoji obřadů udělování 
iniciačních svátostí na západě. 

Dopis jáhna Jana Senariovi je specificky římský dokument. Římská církev nebyla jen 
slovy Ignáce Antiochijského, „představená v lásce“, ale také měřítkem apoštolskosti v 
liturgické oblasti. Jistý Senarius se proto obrátil na římského jáhna Jana, aby zjistil, jak 
probíhá katechumenát a křest v římské církvi.55 

Dochází k tomuto: konají se tři skrutinia; křtí se i nemluvňata. Při vstupu do 
katechumenátu se vkládá do úst kandidáta špetka soli - sal sapientiae et praedicationis, tj. sůl 
moudrosti a kázání. Jáhen Jan spatřuje ve křtu duchovní narození, církev pak představuje 
mateřské lůno. Rovněž je zaznamenáno jedno předkřestní pomazání a to na hrudi, která je 
sídlem a příbytkem srdce. Vyvolený se posléze procházel bosýma nohama, protože mu už nic 
jedovatého nemohlo uškodit. Příprava křižma a mazání je už vyhrazena biskupovi. Jáhen Jan 
vysvětluje mazání na hlavě v souvislosti se starozákonním kněžským pomazáním. Hlava je 
poté křtěncům důstojně zavinuta do roušky - mysticum velamen. Křest obléká do nového šatu 
a uschopňuje k účasti na svatební hostině. Toto se pokládalo ve Věčném městě za tradiční 
praxi v 5. století.56  

Sakramentáře a ordines romani.  
Sakramentář Gelasianum Vetus vznikal v průběhu několika desetiletí. Stará praxe je 

obohacena novými rituálními prvky. Začíná se zapsáním jména; konají se tři skrutinia; před 
dvě tradiční předání (Credo a Pater) je vloženo Porrectio evangeliorum (tj. jakési předávání 
evangelií); katechumenům se přečetlo několik veršů z každého evangelia a tak byli iniciováni 
k porozumění Božímu a křesťanskému zákonu (souvisí s in apertione aurium); rovněž se 
většinou jednalo o děti, a tak toto předávání evangelií nahrazovalo dřívější katecheze, kterým 
by děti stejně neporozuměly; také se zde nachází podrobně vysvětlená symbolika oděvu při 
křtu.  

Gelasiánské sakramentáře z osmého století (nejstarší Sakramentář Gelonský (770-780) 
zmiňují už jen jedno skrutinium a jedno jediné ponoření.  

Gregorianum Hadrianum poskytuje skromné informace; řeší se zde případ nemocného; 
celebrantovi se hned po křtu nařizuje: „comunicas et confirmas“ - „udělíš přijímání a 
biřmování“.  

V tomto sakramentáři je poprvé doložena v pravém slova smyslu formule „Ego te baptizo“ 
„Já tě křtím“, a to v případě křtu dětí.  

Rituální složka je v přídavku gregoriánského sakramentáře rozvinutější, ale schází jiné 
starobylé prvky, jako skrutinia. Pokud jde o biřmování, poprvé se tu v rubrice setkáváme s 
pokynem: „Si episcopus adest“ (tj. „Je-li přítomen biskup“). Je tedy žádoucí, aby křtěnec byl 
vzápětí biřmován, ale pokud není přítomen biskup, má se počkat.57  

Ordo romanus XI. odpovídá Gelasianu Vetus; rubriky jsou propracované; velmi zajímavé 
jsou úpravy, které byly vneseny s pastorační moudrostí: zavádí se sedm skrutinií; nejde už ale 

                                                
55Srov. HÖDL, Pavel. Křest dospělých - katechumenát rozvržený do stupňů 1/35.  3. 2012 (viz: 
http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=1757 16.03.13). 
56 Srov. Tamtéž. 
57  Srov. Tamtéž. 
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o skrutinia v původním slova smyslu, nýbrž o katechezi, poučení rodičů; křtí se mezi kolektou 
a prvním čtením.58  

Římské pontifikály.  

Pontifikál římsko-germánský z 10. století nabízí celé čtyři rituály; křest a biřmování jsou 
již odděleny; pontifikál je adaptován na zaalpské poměry.  

Římský pontifikál z 12. století obsahuje souvislý obřad; začíná se hned obřady Bílé soboty; 
vsunuta je redditio; trojí dotaz na víru hned na začátku; biřmování je už udělováno na různých 
místech, mimo obřady velikonoční vigilie.  

Pontifikál římské kurie z 13. století spojuje dva předchozí pontifikály; již se nekřtí v rámci 
Bílé soboty; jistým způsobem se však obnovuje katechumenát; objevuje se nový úvodní 
dialog: „Quid petis ab Ecclesia?“ (tj. „Co žádáš od církve?). 

Pontifikál Guillauma Duranda (13. století) nabízí několik rituálů souvisejících s 
křesťanskou iniciací. Tento liturgista je už smířen s tím, že se biřmování uděluje převážně 
odděleně od křtu, i když není proti tomu, aby se tato svátost udělovala na Bílou sobotu nově 
pokřtěným dětem (III, IV, 1-34). Také se vytratilo tradiční propojení biřmování se slavením 
eucharistie.  

Biřmování mimo slavení eucharistie. 

Jestliže se ve starověkých dokumentech dalo obtížně stanovit, jaké rituální gesto se pojí s 
biřmováním, v tomto pontifikálu už nejsou pochyby: biřmování se jednoduše rovná pomazání 
křižmem. Vkládání rukou se stává druhotným. Koná se jedno vkládání rukou nade všemi, 
které je doprovázeno klasickou gelasiánskou orací (I, I, 2). Durand dokládá i klasickou 
formuli biřmování a poprvé se u něj objevuje políček (alapa) biřmovanci (I, I, 4). Tento úkon 
je převzat z obřadu, jímž byli pasováni rytíři. Ideální biřmovanec feudálního středověku je 
silák, který statečně bojuje pod praporem víry (I, I, 3).  

Biřmovanci nosí po tři dny čelenku (chrismalia). Třetího dne jim kněz omyje z čela křižmo 
a kmotři je musí naučit Credo, Pater noster a Zdrávas Maria.  

Intermezzo - 16. století.  

Období objevitelských cest si vyžadovalo oživení starobylé katechumenátní praxe. V Římě 
dokonce existoval dům pro katechumeny.  

Pro vývoj křestního rituálu byly rozhodující dvě liturgické knihy:  
1. Castellaniho rituál (1523) - Liber sacerdotalis popisuje místa, kde se odehrávají 

jednotlivé části obřadu. Uprostřed kostela, například kněz klade dítě na podlahu a nechává je 
tam ležet, dokud nedokončí Credo a Pater noster. O významu tohoto obřadu se bohužel 
nepíše.59 

Castellani také zohledňuje rozhodnutí Pátého lateránského koncilu (1275) a nepočítá už s 
podáváním eucharistie.  

2. Druhý rituál vytvořil kompilátor Santori. Uvádí například, že kněz u dveří chrámu 
nejprve ovine dítě štolou a pak uvede do kostela. Jde o dramatické gesto, které dodnes může 
zapůsobit na lid, pokud dávají křtít dítě podle předkoncilního rituálu (tj. Pavla V. z roku 1614 
a dalších vydání).60  

Římský rituál.  

                                                
58 Srov. HÖDL, Pavel. Křest dospělých - katechumenát rozvržený do stupňů 1/35. 3. 2012 (viz: 
http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=1757 16.03.13). 
59 Srov. HÖDL, Pavel. Křest dospělých - katechumenát rozvržený do stupňů 1/35. 3. 2012 (viz: 
http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=1757 16.03.13). 
60 Srov. Tamtéž. 
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Římský rituál z roku 1614 lze považovat za důležitý mezník. Jeho poslední vydání je z 
roku 1944. I dnes je možné podle něho křtít, pokud rodiče dětí o to požádají.61 Během procesí 
do kostela se recituje Credo a Pater noster. Obřad kladení dítěte na podlahu kostela je 
vynechán. Kněz si u křtitelnice přetočí štolu z fialové barvy na bílou. Jednota křtu, biřmování 
a eucharistie je žádoucí, ale není nutná; skrutinia jsou definitivně vypuštěna.62  

Závěrem k výše uvedenému lze dodat: 
Ve 4. – 5. století rituál odpovídá Hippolytovu popisu a toto období je charakteristické 

katechezemi o křesťanské iniciaci. V období od 5. do 10. století vznikají dva důležité 
dokumenty: Gelasianum vetus (sakramentář) a Ordo romanus XI, který se vztahuje k danému 
sakramentáři. Dle těchto dokumentů se iniciace koná v rámci jednoho liturgického slavení: 
křest, biřmování a eucharistie. Křest se koná trojím ponořením a klade se třikrát otázka na 
víru v Trojici. Biřmování se uděluje prostřednictvím vkládání rukou s formulí, jež vyjadřuje 
udělení sedmi darů Ducha Svatého a pomazání křižmem. Vše je zakončeno eucharistií. 
Vytrácí se období příprav – katechumenát, je to dáno skutečností, že se křtí jen děti. 

V období od 10. století do Druhého vatikánského koncilu lze zaznamenat některé důležité 
prvky: 

   - Křest není vázán na Velikonoce a Letnice. 
- Od 12. století se křtí jen děti, definitivně mizí katechumenát, i když některé 

obřady zůstávají zhuštěny v křestním obřadu. 
- Od 14. století se křest ponořením uděluje výjimečně, běžná praxe je litím – 

obmytím, biřmování je odděleno od křtu; je zavedena starobylá římská rituální praxe – 
consignatio: jedno pomazání, signace na čele, vztažení rukou a políbení pokoje 
uzavíralo tento obřad. V té době se zavedl i políček.  

- Tridentský rituál (1614) předkládá Ordo baptismi parvulorum (pro děti – ale je to 
jen jistá úprava ritu pro dospělé) a Ordo baptismi adultorum – zde jsou etapy 
iniciačních svátostí znázorněny jen symbolicky.  

Co se týče oddělení eucharistie od iniciace je důležitým okamžikem čtvrtý lateránský 
koncil (1215), který stanovil, že věřící mají přistoupit k eucharistii nejméně jedenkrát za rok a 
to o Velikonocích, od okamžiku, kdy začali užívat rozum (tj. věk rozlišování, ad annos 
discretionis).63 Z tohoto kánonu bylo často implicitně vyvozováno, že by se eucharistie 
neměla podávat dětem před dosažením věku rozlišování. Biřmování bylo udělováno při 
návštěvě biskupa ve farnosti a stává se „svátostí křesťanské dospělosti“. 

2.2. Po Druhém vatikánském koncilu. 

Koncilní konstituce SC 64 – 71 opět zavádí katechumenát dospělých a uvádí kriteria pro 
reformu obřadu křtu a biřmování, kde se má projevit spojitost těchto iniciačních svátostí.64 
Ordo baptismi parvulorum, vyhlášen 15. května 1969, je rituál přizpůsobený reálným 
podmínkám dětí.65 Ordo confirmationis bylo vyhlášen 15. srpna 1971 a Ordo initiationis 
christianae adultorum 6. ledna 1972, tím se splnilo přání koncilních Otců o ustanovení 
obřadu křtu dospělých spojeného s obnovením katechumenátu.66  

                                                
61 Srov. BENEDIKT XVI. Apoštolský list (motu proprio) Summorum Pontificum (14. září 2007). In ACTA ČBK 
3 (2008), čl. 9, s. 53.  
62 Srov. HÖDL, Pavel. Křest dospělých - katechumenát rozvržený do stupňů 1/35. 3. 2012 (viz 
http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=1757 16.03.13). 
63 Concilio Lateranense IV, kán. 21, in BERGER, Rupert. Liturgický slovník. Praha: Vyšehrad, 2008, 401-402. 
64 SC 71. 
65 SC 67. 
66 SC 66. 
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3. KŘESTNÍ OBŘADY ZÁPADNÍ ŘÍMSKÉ 
TRADICE. 

3.1. Struktura současného obřadu iniciace dospělého v západní 
římské tradici. 

Uspořádání Ordo initiationis christianae adultorum (OICA) odpovídá Hippolytově 
struktuře z Apoštolské tradice, přebírá některé texty z Gelasianum vetus a obsahuje nové 
texty.  

 
Struktura současného rituálu OICA: 
Uspořádání obřadu má odpovídat duchovnímu růstu katechumenů – spirituálnímu itineráři. 

V tomto itineráři se rozlišuje formační doba – období a momenty liturgického slavení – 
stupně.67 

 
První období: „předběžný katechumenát“, nebo předkatechumenát. 
První stupeň: obřad přijetí do katechumenátu.  
Druhé období: katechumenát a jeho obřady.  
Druhý stupeň: obřad zařazení mezi čekatele křtu. 
Třetí období: očišťování a zasvěcování do křesťanské praxe s příslušnými obřady. 
Třetí stupeň: přijetí svátostí. 
Čtvrté období: mystagogie. 
 
Celý tento cyklus, jímž katechumen musí projít, tvoří součást svátosti, udělovat iniciační 

svátosti dospělému bez této přípravy není možné. 

3.1.1. První období: „předběžný katechumenát“, nebo předkatechumenát.68 

V tomto období jde o hlásání evangelia, rodí se víra a počáteční obrácení. 
Takové přijetí, pokud k němu podle uvážení dojde, se koná bez obřadu. 
K přijetí by mělo dojít při nějakém shromáždění nebo setkání místního společenství. 

Dotyčného zájemce by měl představit jeho přítel; kněz nebo jiný vhodný člen jej obvyklými 
slovy pozdraví. Je na duchovních správcích, aby během „předběžného katechumenátu“ 
pomáhali zájemcům vhodnými modlitbami. 

3.1.2. První stupeň: obřad přijeti do katechumenátu.69 

Se zájemci, kteří mají v úmyslu se stát křesťany, když už přijali počáteční zvěst o živém 
Bohu a mají první základ víry, církev slaví obřad „přijetí do katechumenátu“.  

Dříve než jsou zájemci připuštěni mezi katechumeny, podle místních podmínek ve 
stanovené dny v roce, je třeba čekat tak dlouho, aby se mohlo zjistit, jaké pohnutky je vedou k 
obrácení, a je-li třeba, tyto pohnutky očistit.70 

                                                
67 Srov. Uvedení do křesťanského života. Praha: Sekretariát České liturgické komise, 1987, 17n. 
68 Srov. Tamtéž, 18. 
69 Srov. Tamtéž, 31. 
70 Srov. Tamtéž. 
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Dnešní obřad „přijetí do katechumenátu“ se má slavit v rámci bohoslužby slova, na kterou 
může navazovat bohoslužba oběti. Je třeba, aby se zúčastnili i „ručitelé“, kteří přivedli 
zájemce. Obřad koná kněz nebo jáhen, oblečený v albu nebo rochetu a štolu, případně i 
pluviál slavnostní barvy. Po obřadu následuje bohoslužba slova; po odchodu katechumena 
může následovat slavení eucharistie.71 

3.1.3. Druhé období: katechumenát a jeho obřady.72  

Pastorační formace katechumenů, má trvat tak dlouho, aby jejich obrácení a jejich víra 
mohla dozrát, v případě nutnosti i řadu let. Délka závisí jak na milosti Boží, tak na různých 
okolnostech: jak a kde katechumenát probíhá, kolik je katechistů, jáhnů a kněží, jak 
katechumeni sami spolupracují.73 Zaleží i na biskupovi, aby určil dobu trvání, a upravil 
samotný průběh katechumenátu. V něm se katechumenům od duchovních správců dostává 
výuky a vhodné formace, aby duchovní předpoklady, projevené vstupem, uzrály.74 Ve 
zvláštních případech, se zřetelem k duchovní přípravě žadatele podle uznání místního 
ordináře je doba katechumenátu kratší.75 

Katechumenát není jen přípravou na křest, ale přímo jedním ze stavebních prvků 
křesťanské iniciace.76  

V tomto období by se měli katechumeni zúčastnit:77  
- slavení liturgických úkonů, které jim jsou vyhrazeny 
- v souladu s liturgickým rokem bohoslužeb slova 
- menších exorcismů 
- žehnání 

Přecházení prospívajících katechumenů ze základní výukové skupiny do dalších je někdy 
možné naznačit příslušnými odřady. Je-li to vhodné, je dovoleno předat dříve: 

- předání Vyznání víry, předání modlitby Páně 
- případně vykonat obřad „Efeta“ 

- je-li to někdy užitečné a žádoucí, vykonat obřad mazání olejem 

3.1.4. Druhý stupeň: obřad zařazení mezi čekatele křtu. 

V tomto období, které připadá na dobu postní a začíná na Popeleční středu nebo na první 
neděli postní78, se slaví obřad zařazení mezi čekatele křtu nebo „vyvolení“ či „zapsání 
jména“. Na základě svědectví kmotrů a katechistů a na základě ujištění katechumenů o 
pevnosti jejich předsevzetí, církev pronáší úsudek o tom, jak jsou připraveni, stanoví, zda 
mohou přistoupit k velikonočním svátostem. 

Konáním obřadu „vyvolení“ se uzavírá doba katechumenátu. Kmotři, které si katechumeni 
se souhlasem kněze napřed vybrali, jsou už na začátku obřadu jmenováni a přistupují 
s katechumeny, podávají o nich svědectví před společenstvím, a mohou s nimi zapsat také své 
jméno. 

Za normálních okolností se má obřad „vyvolení“ konat o první neděli postní, aby doba 
poslední přípravy žadatelů probíhala součastně s postní dobou. Je dovoleno tento obřad konat 
                                                
71 Srov. Uvedení do křesťanského života. Praha: Sekretariát České liturgické komise, 1987, 31 
72 Srov. Tamtéž, 41. 
73 Srov. Tamtéž. 
74 Srov. Tamtéž, 20. 
75 Srov. Tamtéž, 41. 
76 CLERCK, Paul De. Jediný křest? Křest dospělých a malých dětí.  In: Fórum pastorálních teologů VIII. Křest a 
iniciace. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2011, 134. 
77 Srov. Uvedení do křesťanského života. Praha: Sekretariát České liturgické komise, 1987, 41. 
78 Srov. POKORNÝ, Ladislav. Světlo svátostí a času. Praha: Česká katolická charita, 1981, 25. 
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před touto nedělí nebo v následujícím týdnu. Obřad se má konat v kostele během mše první 
neděle postní, aby tak bylo vyjádřeno spojení se společenstvím farnosti, nebo pokud je to 
nutné, na jiném vhodném místě. K obřadu naleží i zapsání jména do seznamu čekatelů křtu. 
Následuje-li po obřadu slavení eucharistie, celebrant propustí čekatele. Pokud z vážných 
důvodů zůstane spolu s věřícími přítomen slavení eucharistie, nemůže mu byt svěřována 
žádná liturgická služba (např. přinášení darů). 

3.1.5. Třetí období: očišťování a zasvěcování do křesťanské praxe, a příslušné obřady. 

V postní době, která je dobou přípravy na svátostné zasvěcení, se konají skrutinia 
(exorcismy) a svěřují se poklady církve. Těmito obřady se dovršuje duchovní a katechetická 
příprava „vyvolených“ nebo „čekatelů“ a je rozložena na celou postní dobu. 

Záměrem skrutinií, jádrem kterých jsou exorcismy, je očišťovat mysl i srdce katechumenů, 
posilovat je proti pokušení, pomáhat, aby uzrál jejich správný úmysl, povzbuzovat je, aby 
niterněji lnuli ke Kristu Vykupiteli.79 

Skrutinia koná kněz nebo jáhen ve mších pro ně určených, připadají na 3., 4., a 5. neděli 
postní; užívá se čtení z ročního cyklu „A“ s příslušnými zpěvy, uvedenými v Lekcionáři I, str. 
61, 66 a 70.80 Mohou se určit i jiné postní neděle nebo všední dny. Když se po obřadu 
skrutinia nekoná slavení eucharistie, nakonec se zazpívá vhodná píseň a propustí věřící spolu 
s čekatelem. 

Pokud se již nestalo dříve v období katechumenátu, slaví se po skrutiniích svěřování 
pokladů církve. Čekatelé křtu se ho naučí nazpaměť a později ho veřejně složí. Je žádoucí, 
aby se tyto obřady konaly po bohoslužbě slova ve mši v některý všední den v postě.81 Nejprve 
se předává Vyznání víry v týdnu po prvním skrutiniu. Potom se předává modlitba Páně. 
Obřad svěření modlitby Páně se koná v týdnu po třetím skrutiniu. Obřady předávání Vyznání 
víry a modlitby Páně se mohou uskutečnit už v období katechumenátu. 

Bezprostřední příprava na křest. 
Římské schéma předpokládá, že křtěnec se na Bílou sobotu ráno podrobí uprostřed 

bohoslužby slova některým obřadům, které křest předcházejí.82 Konají se buď všechny nebo 
některé z nich.83 

- Obřad „Složení vyznání víry“.  
Pokud se nemohl konat obřad svěření symbola, nekoná se ani tento. 
- Obřad „Efeta“. 
Tento obřad symbolicky vyjadřuje nutnost milosti k přijetí Božího slova a ke spáse.  
Celebrant se palcem dotýká pravého i levého ucha a rtů zavřených úst čekatele křtu a říká: 
Efeta, to jest ‚Otevři se‘: 
k chvále a slávě Boží vyznávejte víru, 
kterou jste přijal(a).84 
 - Volba křesťanského jména.  
Čekatel křtu dostává nové jméno, pokud se tak nestalo už při přijetí do katechumenátu. Má 

to být jméno křesťanské, nebo takové, aby se hodilo pro křesťana. Pokud se jméno nemění, 
celebrant vyloží křesťanský smysl jména již dříve přijatého od rodičů.85 

- Mazání olejem. 
                                                
79 Srov. Uvedení do křesťanského života. Praha: Sekretariát České liturgické komise, 1987, 65. 
80 Srov. Tamtéž, 65. 
81 Srov. Tamtéž, 84. 
82 Srov. POKORNÝ, Ladislav. Světlo svátostí a času. Praha: Česká katolická charita, 1981, 25. 
83 Srov. Uvedení do křesťanského života. Praha: Sekretariát České liturgické komise, 1987, 88. 
84 Uvedení do křesťanského života. Praha: Sekretariát České liturgické komise, 1987, 90. 
85 Srov. Tamtéž, 90. 
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Biskupská konference může stanovit, aby se toto mazání vykonalo na Bílou sobotu už přes 
den, aby se neprodlužoval křestní obřad při slavení velikonoční vigilie. Koná se buď 
odděleně, nebo ve spojení s obřadem složení vyznání víry.86 

Užívá se oleje posvěceného biskupem ve „Mši při svěcení olejů“ nebo jej kněz posvětí 
sám.  

Mazání olejem katechumenů se učiní na prsou nebo na obou rukou nebo na jiných částech 
těla.87 

3.1.6. Třetí stupeň: přijetí svátostí.  

Křest. 
Uvedení dospělých do křesťanského života se slaví o velikonoční vigilii. Svátost křtu a 

biřmování se udělují po svěcení vody, podle obřadu velikonoční vigilie. 
Koná-li se však „uvedení“ v jinou dobu, dbá se na to, aby slavení těchto svátostí mělo ráz 

velikonočních tajemství, koná se přitom obřad svěcení vody a použije se textů z misálu a 
z lekcionáře.88  

Obřad obsahuje: 
- zřeknutí se zlého; 
- mazání olejem katechumenů (na prsou nebo na obou rukou nebo, pokud 

se to zdá být vhodné, i na jiných částech těla). Z pastoračních důvodů se tento 
obřad může vykonat dříve.  

- vyznání víry; 
- křest (celebrant nabere křestní vodu, třikrát ji lije na skloněnou hlavu 

křtěnce a křtí ho ve jménu nejsvětější Trojice. Uděluje-li se křest ponořením 
celého těla nebo hlavy, celebrant ponořuje a pozvedá a jednou přitom vzývá 
nejsvětější Trojici); 

- obléknutí do bílého roucha; 
- předání hořící svíce; 

Biřmování. 
Biřmování se může konat buď v presbytáři, nebo v křestní kapli. Biskup křtil a také 

biřmoval. Když biskup není přítomen, může biřmovat kněz, který křtil. Biřmovanec přistoupí 
k celebrantovi. Kmotr nebo kmotra položí pravou ruku na biřmovancovo rameno a řekne 
celebrantovi jeho jméno, anebo může své jméno říci sám biřmovanec. Celebrant namočí 
špičku palce pravé ruky do svatého křižma, udělá palcem kříž na čele biřmovance a říká: „N, 
přijměte pečeť daru Ducha svatého“.89 

Je-li celebrantem biskup a pomáhají mu při udělování této svátosti kněží, jdou biřmovat 
stejným způsobem jako celebrant.90 

Eucharistie. 

Celé slavení iniciačních svátostí je ukončeno eucharistií, jíž se nově pokřtění poprvé 
účastní a tak se naplňuje jejich iniciace ve víře. Jsou nazváni neofyti, protože jsou již schopni 
žít v plnosti Kristově – eucharistie. Nově pokřtění se v rámci svého uvedení do křesťanského 
života plně účastní na eucharistii, což pro každého pokřtěného znamená více než jen 
přistoupení ke sv. přijímání: znamená to především ztotožnění se s Kristem a církví v oběti 
                                                
86 Srov. Uvedení do křesťanského života. Praha: Sekretariát České liturgické komise, 1987, 93. 
87 Srov. Tamtéž, 94. 
88 Srov. Tamtéž, 95. 
89 Srov. Tamtéž, 108. 
90 Srov. Tamtéž, 109. 
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Otci, skrze modlitby, přinášení darů, modlitbu anafory a modlitbu Páně, skrze pozdravení 
pokoje a sv. přijímání.  

3.1.7. Čtvrté období: mystagogie. 

Celá velikonoční doba je věnována mystagogii. V tomto období má být pro všechny 
novokřtěnce upevňováno jakési „vrůstání“ do těla Kristova, aby poznávali praxi duchovního 
života a upevňovali se v ní.91 Při nedělních mších je třeba vyhradit nově pokřtěným zvláštní 
místa mezi věřícími. Na závěr období mystagogie, ke konci velikonoční doby, kolem neděle 
Seslání Ducha Svatého, se může vykonat nějaký závěrečný obřad a podlé místních zvyklostí i 
mimo liturgickou oslavu.92  

3.1.8. Jednoduchý obřad uvedení dospělého do křesťanského života.93 

Když žadatel nemohl projít všemi stupni uvedení do křesťanského života, za mimořádných 
okolností, nebo u uchazeče jde o upřímné obrácení, a je nábožensky vyspělý, může místní 
ordinář rozhodnout, aby žadatel přijal křest bez prodlení. 

V tomto případě se může použít zjednodušený obřad, podle kterého se vše vykoná 
jednorázově. Je možné kromě udělení svátostí vykonat také některý z obřadu katechumenátu 
nebo z doby očišťování a zasvěcování do křesťanské praxe.94 

Obřad se obvykle koná ve mši, k níž je třeba vybrat vhodné čtení; menší texty se vezmou 
z obřadu křtu (Český misál, a Lekcionář VI/1), nebo některé jiné. Po křtu a biřmování se nově 
pokřtění poprvé účastní slavení eucharistie.95 Tento obřad se má slavit v neděli v místním 
společenství. 

Mimo jednoduchý obřad iniciace dospělého kniha „Uvedení do křesťanského života“ 
obsahuje zkrácený obřad uvedení dospělého do křesťanského života, podle kterého se má 
postupovat v blízkém nebezpečí nebo v okamžiku smrti.96 

3.2. Struktura současného rituálu křtu dětí v západní římské tradici: 

a) Přivítání dítěte u dveří kostela 
- pozdravení přítomných 
- rozhovor s rodiči 
- slovo kmotrům 
- označení dítěte křížem 
b) Bohoslužba slova 
- čtení a homilie 
- přímluvy 
- exorcismus 
- pomazání olejem křtěnců 
c) Udílení svátosti křtu 
- žehnání nebo svěcení vody 
- zřeknutí se zla 
- vyznání víry 

                                                
91 Srov. POKORNÝ, Ladislav. Světlo svátostí a času. Praha: Česká katolická charita, 1981, 25. 
92 Srov. Uvedení do křesťanského života. Praha: Sekretariát České liturgické komise, 1987, 109. 
93 Srov. Tamtéž, 110. 
94 Srov. Tamtéž. 
95 Uvedení do křesťanského života. Praha: Sekretariát České liturgické komise, 1987, 110. 
96 Srov. Uvedení do křesťanského života. Praha: Sekretariát České liturgické komise, 1987, 128-138. 
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- vlastní křest 
d) Obřady po křtu (objasňující účinky křtu) 
- pomazání křižmem 
- obléknutí bílého roucha 
- hořící světlo – světlo víry ve Vzkříšeného 
e) Eucharistie 
f) Závěrečné obřady a požehnání 

Dosavadní obřad křtu dětí byl jen zjednodušenou formou křtu dospělých. Je to vlastně 
nezbytný důsledek postupného mizení katechumenátu v 5. a 6. století a jeho nahrazování 
křtem dětí. Křest dospělých pak existoval už jen na misijních územích. A ten byl zase jen 
shrnutím sedmi skrutinií (od 2. pol. 6. stol.) tj. stupňů, po nichž katechumen postupoval k 
poznávání pravdy víry a zároveň se jimi duchovně připravoval na křesťanskou iniciaci. V 
dosavadním křestním ritu tento vstup do církve připomínaly exorcismy, znamenání křížem, 
udělení soli, obřad „Efeta“, mazání sv. olejem, modlitba Věřím a modlitba Páně na cestě ke 
křtitelnici a další úkony.97 

Druhý vatikánský koncil znovu zavedl katechumenát a křest dospělých. Toto rozhodnutí a 
rituál, který byl následně vypracován, vzbudily velmi kladnou odezvu; teologové a liturgisté 
v něm nalézali z teologického hlediska uspokojivou podobu křtu.98 Do té doby mnozí 
pociťovali přinejmenším jisté zábrany, když chtěli zdůraznit teologický význam křtu, jakým 
je přihlášení se ke Kristu, dar Ducha Svatého, začlenění se mezi lid Boží, základ celého 
křesťanského života a vstupní brána k eucharistii, když přitom jedinou konkrétní formou této 
nejvyšší reality byl křest malých dětí.99 Pro ty všechny a pro církev jako celek, přineslo 
obnovení katechumenátu a autentického rituálu křesťanské iniciace dospělých určité pevnější 
a křesťansky jistější zázemí, aby si dokázali představit, že k víře bude přicházet člověk 
svobodný, vědomý si toho, že opouští jistý způsob života, aby odpověděl na neodolatelné 
volání Kristovo a započal společně s bratry a sestrami nový život v Duchu Svatém.100 V této 
souvislosti bylo velkým přínosem rozhodnutí koncilu vytvořit Rituál křtu malých dětí. I když 
od 5. století byly křtěny v převážné většině děti, rituál tomu nebyl přizpůsoben a do obřadu 
byly soustředěny prvky, jež byly dříve rozptýleny do celého období katechumenátu 
dospělých.101 To vysvětluje množství zdvojených úkonů, které rituál obsahoval před rokem 
1969, a zejména fakt, že se k novorozencům obracel, jako k dospělým; děti přitom zastupovali 
kmotři, kteří namísto nich i odpovídali. V této praxi je vidět, že v hlubokém vědomí církve je 
zakořeněno, že křest se týká především dospělých.102 

Rituál křesťanské iniciace dospělých hned v úvodu říká, že se týká dospělých, kteří 
osvíceni Duchem Svatým a zaslechnuvše zvěstování tajemství Kristova hledají vědomě a 
svobodně živého Boha a vydávají se na cestu víry nebo konverze.103 Logicky zdůrazňuje, že 
takto pokřtění nevyznávají pouze víru církve, ale svou vlastní osobní víru, kterou musí učinit 
aktivní.104 Tento typ křtu svým jménem žádají nepokřtění, kteří mají nějakou minulost a chtějí 
přeorientovat svůj současný život na budoucnost. Rituál křtu malých dětí říká, že tyto děti 
jsou ti, kdo dosud nedospěli do věku rozumu a nemohou vyznávat osobní víru; odvolává se 
                                                
97 Srov. MYSLIVEC, Josef. Křest dětí. (viz: http://www.getsemany.cz/node/838 23.03.2013). 
98 Srov. CLERCK, Paul De. Jediný křest? Křest dospělých a malých dětí.  In: Fórum pastorálních teologů VIII. 
Křest a iniciace. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2011, 124. 
99 Srov. CLERCK, Paul De. Jediný křest? Křest dospělých a malých dětí.  In: Fórum pastorálních teologů VIII. 
Křest a iniciace. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2011, 124. 
100 Srov. Tamtéž. 
101 Srov. Tamtéž, 128. 
102 Srov. Tamtéž. 
103 Srov. Tamtéž, 131. 
104 Srov. Tamtéž. 
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proto neustále na rodiče a kmotry. Na rozdíl od předchozího, tento typ křtu běžně žádají lidé 
pokřtění, a to pro děti, které nemají minulost, aby jim otevřeli křesťanskou budoucnost. Křest 
malých dětí je žádán zevnitř církve, zatímco křest dospělých zvnějšku.105  

                                                
105 Srov. CLERCK, Paul De. Jediný křest? Křest dospělých a malých dětí.  In: Fórum pastorálních teologů VIII. 
Křest a iniciace. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2011, 131. 
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4. KŘESTNÍ OBŘADY BYZANTSKÉ 
KŘESŤANSKÉ TRADICE. 

4.1. Obřad udělování iniciačních svátosti v byzantsko-
konstantinopolské tradici 

Předkřestní obřady katechumenátu byly starobylé a oddělené od vlastního udělení křtu a 
myropomazání (biřmování). Katechumenát byl rozdělen do dvou období. V prvním období, 
které trvalo různě dlouho s ohledem na čas a místo, se pronášely nad katechumenem 
modlitby, které jsou dnes obsaženy v užívaných textech, například v liturgiích sv. Basila, sv. 
Jana Zlatoústého a v liturgii předem posvěcených darů, v modlitbách za katechumeny (tj. o 
ohlašennych).106  

Specifickým úsekem byla postní doba, kdy se katechumeni intenzivně připravovali ke křtu.  
Podle Typikonu107 Velkého kostela, konstantinopolské katedrály Hagia Sofia (Svaté 

Moudrosti) z 10. století,108 začínalo období „druhého katechumenátu“ neboli bezprostřední 
příprava na křest v Konstantinopoli v pondělí po třetí neděli postní. Před tím však na druhou 
neděli postní, kněz doprovázen šesti jáhny, po evangeliu četl výzvu (προσφωνετικόν) 
adresovanou především rodičům:  

„Mé nejmilejší děti. Poté co vešla ve známost vaše upřímná víra v Krista a že mnozí z vás ctí svatý křest. 
Vás vyzíváme v síle stanoveného zvyku a žádáme: aby, ti kdo touží být přivedeni ke Kristovu spasitelnému 
křtu, nechť jsou uvedeni zde svými příbuznými, do svatých církví, proto, aby byli poučeni, jak se patří na 
katechumeny podle pravidel víry. Stává se totiž, že někdo přistoupí k posvátnému tajemství, aniž by pochopil 
učení, které bylo předloženo: z toho by plynulo, že by se účastnil na milosti, aniž by nic neznal. U koho se 
nachází někdo v těchto podmínkách, ať je přiveden před nedělí, která je ve středu postní doby (čtvrtá neděle 
postní), jinak mu nebude dovoleno, kromě případů extrémní nouze, aby byl uveden bez vyzkoušení ke křtu o 
těchto velikonocích.“109  

Na třetí neděli se konala další výzva (προκηρυκτικός, tj. prekérygma) k zahájení 
katechumenátu, která se konala po trishagiu,110 tedy bezprostředně před biblickými čteními:  

„Vyzývám vaši lásku, ó bratři Kristem milovaní. Pokud máte někoho, kdo by přistoupil k svatému křtu, 
neboť den Vzkříšení Páně se přiblížil. Přiveďte jej zítřkem počínaje do kostela, aby obdržel Kristovu pečeť a 

                                                
106 Srov. MRŇÁVEK, Tomáš. Křest v byzantsko-konstantinopolské tradici. In: Fórum pastorálních teologů VIII. 
Křest a iniciace. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2011, 158. 
107 Typikon obsahuje pravidla náboženských ceremonií, které se odehrávají v klášteře, v diecézi nebo 
v patriarchátu. Kompletuje rubriky různých liturgických knih, atp., srov. TAFT, Robert Fitzgerald. Stručné 
dějiny byzantské liturgie. Refugium Velehrad-Roma s.r.o., 2011, 85. 
108 Zde hodláme poznamenat, že datace rukopisu nutně neodráží příslušnou praxi té doby, ale dosvědčuje 
starobylé zvyky, které se již nemusely zachovávat. Tedy nejedná se o průvodce existujících skutečností, ale o 
souhrn starobylých rituálů, srov. TAFT, Robert Fitzgerald. Stručné dějiny byzantské liturgie. Refugium 
Velehrad-Roma s.r.o., 2011, 40-41. 
109 Srov. MATEOS, Juan. Le Typicon de la Grande Église. Ms. Sainte-Croix n°. 40, Xe siècle. Introduction, texte 
critique, traduction et notes, sv. II, Orientalia Christiana Analecta 166, Roma, 1963, 31 (děkuji o. Tomášovi 
Mrňávkovi, že mi poskytl tento údaj). 
110 Trishagion: jedná se o invokaci Svatý Bože, svatý Silný, svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a třikrát se 
opakuje ke cti Nejsvětější Trojice. Na začátku obřadů je Trishagion prokládán modlitbou k Nejsvětější Trojici a 
končí Otčenášem. Nelze zaměňovat s hymnem Svjat (Sanctus) při anafoře, srov. TAFT, Robert Fitzgerald. 
Stručné dějiny byzantské liturgie. Refugium Velehrad-Roma s.r.o., 2011, 84. 
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byl ochráněn.111 a poučen (katechizován). Ti, co nepřijdou tento týden, nebudou zařazeni mezi čekatele křtu, 
leda z vážného důvodu.“112  

V pondělí po třetí neděli postní následoval obřad s modlitbou přijetí do „druhého“ 
katechumenátu a katechumenovi se vložilo znamení kříže, což se děje i dnes v křestních 
obřadech v modlitbě před exorcismy. Neděle, která předchází tomuto obřadu, se nazývá 
křížipoklonná a během ní se klaní kříži (bývá vystaven na stolku v lodi chrámu). To má 
zřejmě souvislost se začátkem „druhého“ katechumenátu. Následování Krista a přijetí jeho 
kříže jsou pak klíčovými liturgickými texty této neděle (srov. Žid 4, 14-5, 6; Mk 8, 34-9, 1). 

Do liturgie předem posvěcených darů se vkládala druhá jekténie a modlitba za ty, kdo se 
připravují k svatému osvícení (křtu): „Zjev, Pane, tvou tvář těm, kteří se připravují k svatému 
osvícení a touží být zbaveni poskvrny hříchu: osviť jejich mysl, upevni je ve víře, posilni je 
v naději, zdokonal je v lásce a učiň z nich údy důstojné tvého Krista, který dal sám sebe jako 
výkupné za naše duše.“113 

Avšak již od prvního pondělí prvního týdne doby postní se konaly křestní katecheze či 
poučení kandidáta. Začínaly po ranních chválách: „je třeba vědět, že po ranních chválách se 
čtou čtení až k antifonám tritoekte.“114 V této polední hodince se četla biblická čtení převážně 
z Izaiáše a večer v nešporách nebo v liturgii předem posvěcených darů z Geneze a z knihy 
Přísloví. Po čteních pak následovala příslušná katecheze.  

Po katechezi následovaly exorcismy doprovázené vkládáním rukou a znamením kříže 
(consignationes). Když katechumeni projevovali dostatečné známky přilnutí ke křesťanské 
víře, byli zapsáni do skupiny kompetentních (φωτιζόμενοι, competentes). Během tohoto 
období, které se krylo s částí doby postní, jako příprava na Velikonoce se konalo zejména 
předání symbolu víry (traditio symboli). To mělo za úkol vyložit a objasnit nauku křesťanské 
víry. Tento úkon byl spojen s evidentním zřeknutím se pověr a mocností temna a s formálním 
příslibem, že se katechumen sjednotí s Ježíšem.115 

V postním období se slaví především liturgie sv. Basila (o postních nedělích) a liturgie 
předem posvěcených darů ve všedních dnech (středa a pátek).116 Jednalo se vlastně o nešpory 
se slavnostním přijímáním. Liturgie sv. Jana Zlatoústého se pak má v postní době slavit pouze 

                                                
111 Zřejmě exorcismy. 
112 Srov. MATEOS, Juan. Le Typicon de la Grande Église. Ms. Sainte-Croix n°. 40, Xe siècle. Introduction, texte 
critique, traduction et notes, sv. II, Orientalia Christiana Analecta 166, Roma, 1963, 38 (děkuji o. Tomášovi 
Mrňávkovi, že mi poskytl tento údaj), srv. MRŇÁVEK, T. Křest v byzantsko-konstantinopolské tradici. In: 
Fórum pastorálních teologů VIII. Křest a iniciace. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2011, 159-160. 
113 PARENTI, Stefano. – VELKOVSKA, Elena. L’Eucologio Barberini gr. 336, Roma, 2000, folium 38r-v, 
z řečtiny přeložil o. Tomáš Mrňávek, srov. MRŇÁVEK, Tomáš. Křest v byzantsko-konstantinopolské tradici. In: 
Fórum pastorálních teologů VIII. Křest a iniciace. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2011, 160. 
114 Tritoekte: hodinka z časoslovu, breviáře (na způsob modlitby uprostřed dne), která se recitovala v postní době 
mezi třetím a šestým časem (někdy proto nazývaná jako mesoria, „mezi hodinkami“), později i mezi prvním a 
třetím, šestým a devátým, devátým a nešporami nebo spíše liturgií předem posvěcených darů, srov. MRŇÁVEK, 
Tomáš. Křest v byzantsko-konstantinopolské tradici. In: Fórum pastorálních teologů VIII. Křest a iniciace. 
Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2011, 161 a poz. 31. 
115 Srov. MRŇÁVEK, Tomáš. Křest v byzantsko-konstantinopolské tradici. In: Forum pastorálních teologů VIII. 
Křest a iniciace. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2011, 161. 
116 V současnosti se slaví v postní době syropostním týdnem počínaje ve středu a pátek. Postní doba je vzhledem 
k současné latinské praxi prodloužena o jeden jakoby předsazený týden, protože soboty nejsou postními dny 
v úzkém slova smyslu. Ve svatém týdnu se pak slaví v pondělí, úterý a středu. Dále pak při určitých 
příležitostech a místních zvycích na svátek Charalampa 10. února, První a druhé nalezení hlavy sv. Jana Křtitele, 
svátek sebatských mučedníků 9. března a vigilii Zvěstování Páně 24. března. Pokud tyto dny připadnou na 
sobotu nebo na neděli, tak se slaví liturgie sv. Jana Zlatoústého nebo sv. Basila, srov. MRŇÁVEK, Tomáš. 
Liturgie předem posvěcených darů, in Acta Universitatis Carolinae Theologica 2011 (roč. 2/ č. 1), Praha, 2012, 
51. 
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o sobotách, na Květnou neděli a na svátek Zvěstování Páně; během roku se slaví i každý 
den.117  

V liturgii sv. Basila po jekténii za katechumeny se kněz potichu modlí:  
„Pane, náš Bože, ty přebýváš na nebesích a hledíš na všechna svá díla. Pohlédni na své služebníky 

katechumeny, kteří se před tebou sklání, vlož na ně lehké jho, učiň je důstojnými údy své svaté církve a učiň, 
aby byli hodni koupele znovuzrození, odpuštění hříchů a roucha neporušitelnosti, aby poznali tebe, našeho 
pravého Boha. Aby i oni s námi oslavovali tvé slavné a vznešené jméno, Otce i Syna i svatého Ducha, nyní i 
vždycky a na věky věků.“118  

Liturgie sv. Jana Zlatoústého obsahuje tuto tichou modlitbu kněze:  
„Pane, Bože náš, ty, jenž přebýváš na výsostech a shlížíš na všechny ponížené, ty jsi k spáse lidského 

pokolení posla svého jednorozeného Syna a Boha, našeho Pána Ježíše Krista. Shlédni na tyto své služebníky, 
katechumeny, kteří před tebou sklánějí své šíje, a v příhodný čas je učiň hodnými koupele znovuzrození, 
odpusť jim hříchy a obleč je rouchem neporušitelnosti. Přidruž je ke své svaté, obecné a apoštolské církvi a 
připočti je k svému vyvolenému stádci. (Kněz hlasitě zvolá) Ať i oni s námi slaví tvé převzácné a 
nejvznešenější jméno, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.“119  
Liturgie předem posvěcených darů, má dvě modlitby zaměřené na přípravu ke křtu. První 

je:  
„Bože, Bože náš, stvořiteli a původce všeho, ty chceš, aby byli všichni spaseni a došli k poznání pravdy. 

Pohlédni na své služebníky katechumeny a zbav je dávného klamu a úkladů nepřítele: Pozvi je do věčného 
života, posvěť jejich duše a těla a připoj je ke svému lidskému stádci, které nosí tvé svaté jméno. Aby i oni 
s námi oslavovali tvé slavné a vznešené jméno, Otce i Syna i svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky 
věků.“120  
Druhá modlitba je za ty, kdo se připravují bezprostředně na křest a je zařazována po třetí 

neděli postní a je tedy jakýmsi pozůstatkem odstupňovaného katechumenátu:  
„Pohlédni, Vládce, na ty, kdo se připravují ke svatému křtu a touží smýt poskvrnu svých hříchů. Dej 

světlo jejich myšlenkám, dej jim dar víry, upevni je v naději a zdokonal v lásce. Učiň, aby se stali hodnými 
údy tvého Krista, který sám sebe obětoval za naše duše. Vždyť ty jsi naše posvěcení a tobě slávu vzdáváme, 
Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.“121 

Některé části bohoslužeb Velké soboty (Bílé soboty) v dnešní době většinou pouze 
připomínají a poukazují na dřívější zvyk křtít v předvečer dne Zmrtvýchvstání. Zejména se to 
týká slavnostních nešpor, na které navazuje liturgie sv. Basila, při níž se čte i patnáct 
biblických úryvků jak ze Starého, tak Nového zákona. Je to i zajímavý důkaz toho, že 
byzantská liturgie obsahuje lekce ze Starého zákona, které se jinak při mešní liturgii 
v podstatě nečtou. Tento vysoký počet čtení, jak bude poukázáno níže, byl podmíněn 
probíhajícím křtem. 

S pozvolným převládajícím křtem dětí (od 4. století) však slavení svátosti křtu zaujímalo 
charakter soukromé rodinné slavnosti. Samostatné obřady uvedení do katechumenátu se 
stávají úvodními obřady křtu. 

                                                
117 MRŇÁVEK, Tomáš. Liturgie předem posvěcených darů, in Acta Universitatis Carolinae Theologica 2011 
(roč. 2/ č. 1), Praha, 2012, 41–60. 
118 Srov. Pryjdite poklonimsja. Molytovnyk. 5-te vydannja, vypravlene. Lviv: Vydavnyctvo „Svičado“, 2009, 
360. 
119 Svatá božská liturgie našeho otce svatého Jana Zlatoústého, Praha 2007 (schváleno Kongregací pro 
Východní církve, Řím 15. 7. 2006), 32-33. 
120 Srov. Pryjdite poklonimsja. Molytovnyk. 5-te vydannja, vypravlene. Lviv: Vydavnyctvo „Svičado“, 2009, 
453n. 
121 Srov. Tamtéž, 455n. 



30 
 

4.2. Struktura obřadu udělování svátosti křtu v současnosti podle 
trebniku.122 

Trebnik, je liturgická kniha kněze, která obsahuje texty svátostí a svátostin byzantské 
tradice. Lze jej přirovnat k římskému rituálu. 

Křestní obřady budou popisovány podle schváleného textu řeckokatolického překladu 
Malého trebniku Apoštolského exarchátu v ČR (2012); některé texty jsou doplněny dle tzv. 
Velkého trebniku, vydaném v Grottaferratě (1945), kde jsou úplné texty. Malý trebnik, některé 
texty neobsahuje, abychom tak řekli, z pastoračních důvodů. Všechny obřady, které se dříve 
udělovaly během několika týdnů, se zhustily do jedné ceremonie, která je pak poměrně 
zdlouhavá. 

Struktura je následující: 
1. Modlitby v první den poté, co žena porodila dítě. 
2. Modlitba k označení dítěte znamením kříže, když osmého dne po narození přijímá jméno. 
3. Modlitby nad rodičkou po čtyřiceti dnech. 
a) Je-li dítě pokřtěno, koná se uvedení do společenství církve (není-li, činí se až po 
křtu) 
4. Modlitby nad ženou, když dítě potratí. 
5. Postup při svatém křtu a při svatém myropomazání ve zkrácené formě. 
a) odložení oděvů  
b) modlitba pro ustanovení katechumena, který má být osvícen (pokřtěn). 
c) 3 exorcismy123 
d) zříkání se zlého ducha  
e) spojení s Kristem 
f) vyznání víry 
g) potvrzování spojení s Kristem 
h) závěrečná modlitba katechumenů 
6. Řád svatého křtu. 
a) úvodní zvolání „ Požehnáno království…“ 
b) Mírná (pokojná) jekténije, modlitba kněze za sebe a modlitba k požehnání vody  
c) modlitba k požehnání oleje; vylití oleje do vody při zpěvu Aleluja a pomazaní 
katechumena olejem se slovy „Pomazává se Boží služebník…“ 
d) udělení křtu  
e) oblékání křtěnce do bílého roucha (a vložení kříže) 
f) předávání hořící svíce nově pokřtěnému  
7. Řád svatého myropomazání (biřmování). 
a) Mírná jekténije s modlitbou a pomazání svatým myrem.  
b) prokimen, apoštol a evangelium.  
c) trojitá jekténie a propuštění124 
d) uvedení do společenství církve 
8. Pokyny, jak krátce křtít v nebezpečí smrti. 

Trebnik uvádí jednotný obřad, který se používá jak v případě křtu dítěte, tak i dospělého. 

                                                
122 Viz Malý trebnik. Obřady svátosti křtu a myropomazání. K používání „ad experimentum“. Praha: Apoštolský 
exarchát Řeckokatolické církve v ČR, 2012. 
123 Trebnik grottaferratského vydavatelství (Řím) uvádí 4 exorcismy. Srv. Trebnik. Časť pervaja. Rim: 
V tipografii kryptoferratskija obiteli, 1945, 27-36. 
124 Trebnik grottaferratského vydavatelství (Řím) uvádí po řadu svatého křtu a svatého myropomazání navíc ještě 
obřad a modlitby omytí myra (křižma), které se konají osmý den po křtu a modlitbu na postřižení vlasů. Srv. 
Trebnik. Časť pervaja. Rim: V tipografii kryptoferratskija obiteli, 1945, 72-82. 
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V Konstantinopoli se křtily také děti. Sv. Řehoř Naziánský (4. století) však doporučuje, 
aby se posečkalo alespoň do tří let, aby mohly alespoň něco málo pochopit z přijímaného křtu 
a mohly odpovědět na příslušné otázky, kladené při křtu. I když je pravdou, že on sám byl 
pokřtěný až v pozdějším věku.125 Nejednalo se tedy o kojence či nemluvňata. Sv. Jan 
Zlatoústý rovněž podporuje křest malých dětí,126 zřejmě na žádost křesťanských rodičů, 
protože nemají hřích a snáze dosáhnou ospravedlnění, ducha synovství, dědictví a milosti být 
bratry a údy Krista a stát se příbytkem Ducha.127 Na jiném místě také tvrdí, že hřích Kainův 
byl větší než Adamův. Nebo že Henoch pro své ctnosti dosáhl nesmrtelnosti, kterou Adam 
svým hříchem pozbyl. Podle něho, duše novokřtěnců jsou čisté jako v okamžiku narození. 
Hovoří také o malých dětech, které byly zavražděny čaroději, kdy se podle lidové pověry duše 
těchto dětí stávaly příbytky démonů: „není tomu tak, protože duše spravedlivých jsou 
v rukách Božích. Pokud se tak děje se spravedlivými, děje se tak i s dušemi těchto dětí, 
protože ony nejsou zlé.“128  

Nelze však vyloučit, že se malé děti křtily v nebezpečí smrtí, ale euchologion129 pro tento 
případ výslovně neuvádí žádný text. Současný Malý trebnik má texty, které lze použít pro 
tento případ.  

Až přibližně v 11. století se objevuje rubrika nad nejkratší modlitbou pro žehnání vody, 
která zřejmě počítá s touto okolností. Byzantsko-slovanští řeckokatolíci ji užívají i dnes:  

„Pane, všemohoucí Bože, stvořiteli všeho viditelného i neviditelného, tys stvořil nebe a zemi i moře a vše, 
co je v nich. Tys shromáždil vody na jediném místě, zavřel jsi propast a zapečetil ji svým slavným a bázeň 
budícím jménem. Tys upevnil vody nad nebesy, tys upevnil zemi nad vodami, tys mocí svou upevnil moře a 
zdrtil hlavy netvorů ve vodách. Ty vzbuzuješ bázeň, a kdo se ti může postavit? Shlédni, Pane, na toto své 
stvoření a na tuto vodu a dej jí milost vykoupení a požehnání Jordánu a učiň ji pramenem neporušitelnosti, 
darem posvěcení, omytím hříchů, lékem neduhů a záhubou démonů. Učiň ji nepřístupnou nepřátelským 
mocnostem a naplň ji silou andělů, aby před ní prchali ti, kteří škodí tvému stvoření. Vždyť jsem vzýval, 
Pane, tvé podivuhodné a slavné jméno, které je nepřátelům hrozné. A žehná třikrát vodu, noří do ní prsty, 
dýchá na ni a říká: Znamením obrazu tvého kříže ať jsou zničeny všechny nepřátelské mocnosti. 3x.130  

Byzantský křestní rituál podstatně zachoval obřady křesťanské iniciace, které vznikaly 
v prvních stoletích církve. K této iniciaci neodmyslitelně patřil: katechumenát, udílení křtu, 
udílení Ducha Svatého a přijetí eucharistie, jež je neodmyslitelným privilegiem Božích dětí.131 

Na začátku obřadu je uvedena modlitba, aby se někdo stal katechumenem (ad christianum 
faciendum). Tento obřad se jasně odlišuje od obřadu křtu. Uspořádání pak počítalo kromě 
samého křtu také s myropomazáním a přijímáním eucharistie v následné svaté liturgii (mši).  

 

                                                
125 Srov. sv. ŘEHOŘ NAZIÁNSKÝ. Oratio 40 in sanctum baptisma 28, in PG 36, 399–400 (děkuji o. Tomášovi 
Mrňávkovi, že mi poskytl tento údaj). 
126 Srov. sv. JAN ZLATOÚSTÝ. Huit catéchèses baptismales inedites, ed. A. Wenger (SChr 50), Paris, 1957, 
67, pozn. 2 (děkuji o. Tomášovi Mrňávkovi, že mi poskytl tento údaj). 
127 Sv. JAN ZLATOÚSTÝ. Huit catéchèses baptismales inedites, ed. A. Wenger (SChr 50), Paris, 1957, III, 6, 
154 (děkuji o. Tomášovi Mrňávkovi, že mi poskytl tento údaj). 
128 Tamtéž, 154, pozn. 2 (děkuji o. Tomášovi Mrňávkovi, že mi poskytl tento údaj). 
129 Euchologion je liturgická kniha běžně obsahující texty pro slavení eucharistie, texty pro udělování svátostí, 
liturgie hodin (breviář) a také značné množství modliteb a žehnání, které jsou úzce vázány na život  a potřeby 
věřících a které utvářejí podstatnou část celého euchologia, srv. MRŇÁVEK, Tomáš. Křest v byzantsko-
konstantinopolské tradici. In: Fórum pastorálních teologů VIII. Křest a iniciace. Olomouc: Refugium Velehrad-
Roma, 2011, 153. 
130 Malý trebnik. Obřady svátosti křtu a myropomazání. K používání „ad experimentum“. Praha: Apoštolský 
exarchát Řeckokatolické církve v ČR, 2012, 20. 
131 Srov. MRŇÁVEK, Tomáš. Křest v byzantsko-konstantinopolské tradici. In: Fórum pastorálních teologů VIII. 
Křest a iniciace. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2011, 154. 
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4.2.1. Modlitby v první den poté, co žena porodila dítě. Modlitba k označení dítěte 
znamením kříže, když osmého dne po narození přijímá jméno. 

Církev se vždy ve své péči o syny a dcery neomezovala výlučně na udělování svátostí. 
Ustanovila také modlitby a obřady, které připravovaly k udělení křtu a umožnily tak lepší 
včlenění nového křesťana do společenství církve.132 Patří sem modlitby nad matkou a dítětem 
prvního dne po narození. Kněz je, pokud možno, pronáší v domě nad rodičkou, dítětem a 
těmi, kdo asistovali během porodu. V modlitbách se vyprošuje, aby Bůh od matky a dítěte 
vzdálil veškeré ďábelské zlo. Osmý den po porodu, jej ti, kdo se o dítě starají, přinášejí ke 
chrámu.133 Tam je označeno a je mu uděleno jméno. Tato modlitba uschopňuje dítě ke vstupu 
do církve, která je rodinou křesťanů. Jedná se o vzdálenou přípravu na křest, která začíná 
osmý den po narození.134 Tato praxe vychází z Mojžíšského zákona, podle něhož musel být 
chlapec osmého dne po narození obřezán (srov. Lk 2, 21; Lv 12, 3). Aténský kodex (13. 
století) upřesňuje, že dítě přinese porodní bába ke chrámu.135 Kněz jej vezme na lokty a přede 
dveřmi chrámu nad ním pronese modlitbu osmého dne a pak jej označí křížem na čele, ústech 
a hrudi. Z modlitby osmého dne po narození, která je adresovaná Otci, lze vyvodit následující: 
osoba je označena světlem Boží tváře; světlo Boží tváře je postaveno na roveň Ježíšova kříže; 
Boží jméno nesmí být zapřeno; příslib přičlenění do společenství církve; zdokonalení 
prostřednictvím svátostí; zachování pečeti.136 Obřad přijetí jména je církevním potvrzením 
jedinečnosti konkrétního člověka a přítomnosti Božího daru. Podle tradice se dává jméno 
nějakého světce, tj. jméno už „realizované“, posvěcené někým z křesťanů. Děje se tak nejen 
ze snahy získat nebeského patrona; je to plodem živé zkušenosti církve jako „společenství 
svatých“, přesvědčení v tom, že svatost je jediným skutečným cílem a posláním člověka. Ve 
světle této tradice lze považovat za znepokojující současnou desakralizaci lidského jména, 
lhostejnost vůči křesťanskému chápání významu slova obecně a konkrétního jména. Jména, 
posvěcená životy světců, by se měla vyslovovat se stejnou láskou a úctou, jako jediné a svaté 
jméno Spasitele Ježíše Krista.137 V den pojmenování dítěte obřadu by se měli zúčastnit: kněz, 
rodiče, budoucí kmotrové. Zvláštní místo má mystická přítomnost svatého, jménem kterého 
bude označen budoucí křesťan. Tito osoby se stávají bezprostředními svědky začátku 
milostné smlouvy člověka s Bohem. 

Během ikonoklasmu (obrazoborectví) se v Byzanci rovněž jako křestní patron a dokonce i 
jako kmotr užívala ikona. To zřejmě z důvodu, že zobrazený světec byl považován za 
jedinečného garanta kmotrovské zodpovědnosti. Sv. Theodor Studita († 826), který byl jistě 
vzdělaný a autoritou ve své době a samozřejmě i dnes, ve svém listu adresovaném jistému 
Janovi, který zastával funkci na císařském dvoře, píše toto: „slyšeli jsme, že tvé blahorodí 
učinilo božský skutek, ze kterého jsme zůstali užaslí pro tvou velkou a pravou víru, Ó muži 
Boží. Můj informátor mi sdělil, že během křtu tvého Bohem střeženého dítěte jsi použil 
posvátnou ikonu velkomučedníka Demetria a vzal jsi ji za kmotra. Ó, jak velká tvá důvěra! 
‚Takovou víru jsem v izraelském národě nenašel u nikoho‘ (Mt 8, 10), to, jak věřím, Kristus 
neřekl pouze tehdy setníkovi, ale také nyní tobě, jenž máš stejnou víru. On nalezl, co hledal. 
Tys také vyhrál, v cos důvěřoval. Tam božské přikázání zaujímá místo tělesné přítomnosti, 
zatímco zde tělesný obraz zaujímá místo jeho modelu. Tam velký Logos byl přítomný ve 
                                                
132 Srov. MRŇÁVEK, Tomáš. Křest v byzantsko-konstantinopolské tradici. In: Fórum pastorálních teologů VIII. 
Křest a iniciace. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2011, 155. 
133 Srov. Malý trebnik. Obřady svátosti křtu a myropomazání. K používání „ad experimentum“. Praha: 
Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v ČR, 2012, 5. 
134 Srov. MRŇÁVEK, Tomáš. Křest v byzantsko-konstantinopolské tradici. In: Forum pastorálních teologů VIII. 
Křest a iniciace. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2011, 156. 
135 Srov. Tamtéž. 
136 Srov. Tamtéž. 
137 Srov. Kreščajetsja rab Božij. Tainstvo Kreščenija. Moskva: Izdatelstvo Lepta, 2011, 59.  
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svém slově a neviditelně učinil zázrak uzdravení skrze své božství, zatímco zde 
velkomučedník byl duchovně přítomen v jeho vlastním obrazu a tak přijal dítě. Tyto věci jsou 
neuvěřitelné a nepřijatelné pro světské uši a nevěřící duše, a to zvláště ikonoklastů. Ale tvé 
zbožnosti byla zjevena jasná znamení a příklady.“138 

4.2.2. Modlitby nad rodičkou po čtyřiceti dnech. Uvedení do společenství církve. 
Modlitba pro ustanovení katechumena, který má být osvícen (pokřtěn). Exorcismy. Zříkání se 
zlého ducha. 

Podle liturgických předpisů matka po narození chlapce nemohla vstupovat do chrámu po 
40 dní, podle vzoru starozákonního nařízení o očišťování (srov. Lk 2, 21; Lv 12, 3n) s tím, že 
se neuvádí požadavek dvojnásobku doby očišťování v případě narození dívky. Čtyřicátého 
dne po porodu je matka vyzvána k tomu, aby se účastnila svaté liturgie a přijala eucharistii, 
kterou po čtyřicet dní z důvodu obřadní nečistoty nesměla přijímat. Dítě je v tento den 
včleňováno-připojováno do církve.139 Není vysloveně zakázáno křtít před čtyřicátým dnem od 
narození, což se často praktikuje, ale modlitby a celkové uspořádání obřadu, který se dnes 
užívá, logicky předpokládají toto období. Existuje sice možnost recitovat modlitby čtyřicátého 
dne nad matkou dítěte před křtem, ale uvedení dítěte do církve se nemůže konat před křtem.140 

Obřad „ustanovení katechumena“ probíhá takto: „Kněz si vezme epitrachil (štolu), kde je 
to zvykem i felon (ornát), a vyjde do předsíně (kostela). Tomu, kdo chce být osvícen, rozváže 
pás, svlékne ho a zuje. Potom ho oblečeného do jednoho roucha, nepřepásaného, bez 
pokrývky hlavy a neobutého s rukama podél těla obrátí směrem k východu. Třikrát mu 
dýchne do tváře, třikrát žehná jeho čelo a prsa, vloží svou ruku na jeho hlavu a říká 
modlitbu.“141  

Zmínka o předsíni kostela není náhodná. Křest se podle tradice s teologických důvodů 
udílel v baptisteriu, které bylo vždy mimo prostor kostela, kde se slavila eucharistie. 
Katechumeni se nesměli účastnit liturgie věřících (tj. slavení eucharistie) pro nedostatek víry a 
byli vždy vyzváni k odchodu jáhenskou výzvou: „Kdo jste katechumeni, odejděte! 
Katechumeni, odejděte! Kdo jste katechumeni, odejděte! Ať tady nezůstává nikdo 
z katechumenů...142“ I když je tato výzva i dnes v liturgických textech, tak katechumeni 
(pokud jsou přítomni) zpravidla nikam neodchází. Toto faktické propouštění katechumenů a 
nehodných osob se již nekonalo v době Maxima Vyznavače († 662), který říká: „Je dáno, že 
přísnost tohoto rozlišování a oddělování se již nekoná.“143 

Po této výzvě se katechumeni odebírali do přilehlého prostoru u kostela, který se nazýval 
katechumenon. Jednalo se o místo, kde se shromažďovali katechumeni a další lid, který se 
neúčastnil liturgie, asi na způsob dnešního atria. Lze si představit atrium u římských bazilik 
sv. Klimenta nebo sv. Kosmy a Damiána. V těchto prostorách se rovněž shromažďovali 

                                                
138 THEODOR STUDITA. Epistolarum liber I, 17, In: PG 99, 961B–C, srov. MRŇÁVEK, Tomáš. Ikony: jejich 
kult a význam s ohledem na magii. In: Ikona – staronový nástroj evanjelizácie, Súbor štúdií. Šimon Marinčák 
(ed.), Orientalia et occidentalia, Košice, 2012, 54–56. 
139 Srov. MRŇÁVEK, Tomáš. Křest v byzantsko-konstantinopolské tradici. In: Fórum pastorálních teologů VIII. 
Křest a iniciace. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2011, 156. 
140 Srov. NIKOLSKIJ, Konstantin. Posobije k izučeniju ustava bogosluženija pravoslavnoj cerkvi. Sankt-
Peterburg, 1900, 659. 
141 Malý trebnik. Obřady svátosti křtu a myropomazání. K používání „ad experimentum“. Praha: Apoštolský 
exarchát Řeckokatolické církve v ČR, 2012, 12. 
142 Svatá božská liturgie našeho otce svatého Jana Zlatoústého (Schváleno Kongregací pro Východní církve, 
Řím 15. 7. 2006). Praha, 2007, 33. 
143 Srov. Commentaria (Scholia) in librum de Ecclesiastica Hierarchia, III,3,§VI, In: PG 4, 141C (děkuji o. 
Tomášovi Mrňávkovi, že mi poskytl tento údaj). 
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poutníci a v některých lidé i trvale bydleli něco na způsob lidí bez domova;144 v katechumenu 
věhlasných svatyní, jako např. sv. Kosmy a Damiána v Konstantinopoli (lékařů, kteří léčili 
bezplatně), přicházeli nemocní poutníci a potřební a očekávali zázračné uzdravení, ke kterému 
docházelo při návštěvě světce ve spánku nebo ve snu, který jim radil jak se uzdravit, nebo je 
přímo uzdravil.145 

V tomto prostoru se totiž také, jak sám název katechumenon napovídá, zřejmě slavily 
předkřestní obřady, jako zříkání se satana a exorcismy, protože baptisteria byla prostorově 
většinou nedostačující a stejně tak i prostor kolem nich.  

V křesťanském starověku mělo baptisterium svůj význam především z teologického hlediska. V této 
souvislosti se jeví jako vhodné naznačit podstatný ráz starověké liturgie jak v Římě, tak v Konstantinopoli, 
a sice procesionalitu (bohoslužebný průvod), funkci, která je pro průběh liturgie nesmírně důležitá. 
Baptisterium bylo umístěno vždy mimo kostel. Tato budova měla svůj samostatný půdorys a prostory a byla 
používána výhradně při mimořádných příležitostech liturgického života. Dochovaly se rozmanité podoby 
baptisterií, od nejmenších až po monumentální (např. u Lateránské katedrály). Hlavní část tvořila síň 
ponoření s velkou nádrží uprostřed. Nádrž měla schody pro sestoupení a vystoupení. Náčrt půdorysu této 
centrální síně byl často osmiboký nebo ve tvaru kříže nebo sama nádrž měla tvar kříže. Někdy síň ponoření, 
to znamená skutečná síň křtu, byla čtyřapsidová (quadrilobata) nebo dvouapsidová (bilobata). Zde lze dobře 
vidět souvislost architektonického tvaru s funkcí budovy. Kříž, tj. čtyři apsidy (čtyři světové strany jako 
symbol plnosti), znázorňoval, co se v tomto prostoru odehrávalo. Jiný prostor byl určen pro převlečení 
oděvu, který musel mít biskup při udílení křtu, další místnost byla určena mužům a jiná pak ženám na 
převlečení do bílého oděvu. Velmi důležité je číslo osm, které prostřednictvím stran architektonického 
půdorysu znamená první den nového stvoření – neděli Ježíšova zmrtvýchvstání. Na číslo osm bylo napsáno 
bezpočet homilií a katechezí prvních církevních Otců, právě kvůli jeho silnému christologickému symbolismu. 
Sobota před paschou byla výjimečným dnem určeným pro křest, po němž se ukončovaly katecheze. Tato 
sobotní noc byla jedním z nejkrásnějších obřadů starověké církve: biskup, jáhnové a jáhenky následovali 
zástup budoucích křtěnců k baptisteriu; po obřadu se oblečeni v bílých šatech a s rozžatými svícemi znovu 
vraceli průvodem do kostela slavit eucharistickou liturgii.146  
V tomto obřadu kněz třikrát dýchá ve formě kříže na katechumena, čímž připomíná, že 

„vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal 
člověk živým tvorem“ (Gn 2, 7), třikrát jej žehná a s rukou položenou na hlavě katechumena, 
čte modlitbu. Ruka kněze znamená ruku samotného Ježíše Krista, je gestem ochrany a 
požehnání, neboť v budoucnu tento člověk bude vystaven smrtelnému zápasu s mocnostmi 
temnot.  

Všechny symbolické prvky tohoto obřadu mají hluboký význam. Nejpodstatnější z nich – 
exorcismy, zřeknutí se satana, slib spojení s Kristem a vyznání víry. Křesťané z vlastní 
duchovní zkušenosti vědí, jakou sílu má nositel zla – ďábel, který aktivně bojuje s dobrem. 
Exorcismus podle slova Páně „Ve jménu mém budou vyhánět démony“ (Mk 16, 17), otvírá 
křtěnému možnost „vyhlásit válku“ vyhnanému nepříteli z jeho nitra. Pozdější zřeknutí se 
satana je výzvou, kterou vstupuje do boje se zlým, který bude trvat do konce života. Tento 
zápas je uskutečnitelný jedině ve spojení s absolutním vítězem Pánem Ježíšem Kristem.  

Podle sv. Cyrila Jeruzalémského (4. století) první exorcismus odhání satana s jeho 
působením pomocí pro něho strašných Božích jmen a tajemství. Když je vyháněn satan, 
přikazuje se i jeho démonům, aby se vzdálili od člověka a nepůsobili v něm. Podobným 
způsobem i druhý exorcismus vyhání démony jménem Božím. Třetí exorcismus je zároveň 

                                                
144 Srov. RUGGIERI, Vincenzo. Katechoumenon: Uno spazio sociale. In: ΕΥΛΟΓΗΜΑ. Studies in honor of 
Robert Taft, Studia Anselmiana 110, Roma 1993, 389–402, srov. MRŇÁVEK, Tomáš. Ikony: jejich kult a 
význam s ohledem na magii. In: Ikona – staronový nástroj evanjelizácie, Súbor štúdií. Šimon Marinčák (ed.), 
Orientalia et occidentalia, Košice, 2012, 48–49. 
145 Srov. MRŇÁVEK, Tomáš. Dvě modlitby nad nemocnými ze Sinajského euchologia. In: Liturgikon 
v Gréckokatolíckej metropolii na Slovensku. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov, 2008, s. 91 
a poz. 50. 
146 Děkuji o. Tomášovi Mrňávkovi, že mi poskytl tento pracovní překlad doposud nezveřejněné přednášky prof. 
Vincenza Ruggieriho SJ, která se uskutečnila na KTF UK v roce 2005. 
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modlitbou k Bohu, která vyprošuje dokonalé odstranění zlého ducha z Božího stvoření a 
utvrzení ve víře.147  

Obřad pokračuje: Když je křtěnec svlečen a bos a má zdvižené ruce, obrací jej kněz 
k západu a říká: Zříkáš se satana, všech skutků jeho, všech andělů jeho, veškeré služby jemu 
a veškeré pýchy jeho? A křtěnec nebo jeho kmotr, je-li křtěno dítě nebo cizinec, odpovídá: 
Zříkám. A kněz se podruhé ptá: Zříkáš se satana, všech skutků jeho, všech andělů jeho, 
veškeré služby jemu a veškeré pýchy jeho? Odpovídá: Zříkám. A kněz se potřetí ptá: Zříkáš 
se satana, všech skutků jeho, všech andělů jeho, veškeré služby jemu a veškeré pýchy jeho? 
Odpovídá: Zříkám. A kněz se znovu ptá křtěnce: Zřekl(a) ses tedy satana? A katechumen nebo 
jeho kmotr odpovídá: Zřekl(a). 148 

Směrem k západu – symbolu temnot, se křtěnec zříká satana, tj. zříká se hříšných zvyků a 
dřívějšího způsobu života, pýchy a sebelásky.  

Tento obřad se podle sv. Cyrila Jeruzalémského konal v předsíni baptisteria, kde se 
katechumeni, svlečení a zutí, obrátili čelem na Západ a s nataženou rukou se zříkali satana 
jakoby přítomného.149 „Chci vám říci i, proč jste stáli k Západu. Je to totiž nutné. Neboť 
Západ je místem zjevné temnoty. On (satan) je temnota a v temnotě má vládu. Proto, 
symbolicky hledíce k Západu, odříkáte se toho temného a tmavého knížete.“150 

Se zdviženýma rukama katechumen rovněž uznává, že dříve byl otrokem zlého ducha, ale 
teď se toho definitivně vzdává. Trojí zřeknutí se satana v Římském vydání trebniku je 
ukončeno výzvou: „Dechni a plivni na něj!“151. V dnešní době je význam tohoto úkonu pro 
mnohé nepochopitelný a proto je vnímán jako zbytečný a nebyl zařazen do Malého trebniku. 
Lidé zpravidla nevnímají přítomnost a působení zlého ducha ve světě, nevidí skutečnou 
modloslužbu, která proniká do všech oblastí života. Mnozí (i věřící) se domnívají, že lze 
přijmout tento svět s jeho hodnotami a přitom si plnit své „náboženské povinnosti“. Ale 
křesťan by se měl pokusit skutečně zřící způsobu života a hierarchie hodnot, nabízených tímto 
světem. Slovy „zříkám se“ je satanovi vyhlášena válka, jejímž výsledkem je buď věčný život, 
nebo věčná smrt. 

4.2.3. Spojení s Kristem. Vyznání víry. Potvrzování spojení s Kristem. Závěrečná 
modlitba katechumenů. 

Po zřeknutí se zla kněz otočí křtěnce, který má ruce dolů, k východu. Již ve starověku, se 
kandidát po zřeknutí se satana s rukama podél těla, na znamení skutečného obrácení, otočil 
k východu, který byl vždy vnímán jako místo Božího ráje (srov. Gen 2, 8), který Bůh vysadil 
na východě, jako místo světla152 a Krista – Syna Božího (srov. Mt 24, 27). Řehoř Nysský 
k tomu dodává: „Když se otáčíme k Východu, k místu kde Bůh vysadil svůj ráj, připomínáme 
si naše vyhnání z místa světla, blaženosti a vstupujeme do sebe samých.“153  

                                                
147 Srov. Kreščajetsja rab Božij. Tainstvo Kreščenija. Moskva: Izdatelstvo Lepta, 2011, 22. 
148 Malý trebnik. Obřady svátosti křtu a myropomazání. K používání „ad experimentum“. Praha: Apoštolský 
exarchát Řeckokatolické církve v ČR, 2012, 15. 
149 Srov. sv. CYRIL JERUZALÉMSKÝ. Mystagogické katechese. (Prameny spirituality 2). Velehrad: Refugium 
Velehrad-Roma, 1997, I, 2, s. 30. 
150 Sv. CYRIL JERUZALÉMSKÝ. Mystagogické katechese. (Prameny spirituality 2). Velehrad: Refugium 
Velehrad-Roma, 1997, I, 4, s. 31. 
151 Srov. Trebnik. Časť pervaja. Rim: V tipografii kryptoferratskija obiteli, 1945, 38. 
152 Srov. sv. CYRIL JERUZALÉMSKÝ. Mystagogické katechese. (Prameny spirituality 2). Velehrad: Refugium 
Velehrad-Roma, 1997, I, 9, 34–35. 
153 Sv. ŘEHOŘ NYSSKÝ. Komentář na modlitbu Otče náš, 5, srov. MRŇÁVEK, Tomáš. Křest v byzantsko-
konstantinopolské tradici. In: Fórum pastorálních teologů VIII. Křest a iniciace. Olomouc: Refugium Velehrad-
Roma, 2011, 171. 
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Kristu křtěnec rovněž vyznává svou věrnost, dává slib, podobný vojenskému: „Spojuješ se 
s Kristem?“ – kněz se ptá třikrát, a na každou otázku křtěnec odpovídá: „Spojuji“ 
(συντάσσομαι). Toto vyznání potvrzuje závěrečným potvrzením o spojení se s Kristem a 
odpovědí na otázku, zda věří Kristu: „Věřím mu jako králi a Bohu.“ Toto rozhodnutí má být 
definitivní a nepochybné. Znamená oddanost Bohu, plnou připravenost kráčet cestou víry za 
všech okolností. Pokřtěný vyznává svou víru Kristu, jako králi a Bohu, to znamená, že nejen 
uznává jeho existenci, vždyť „I démoni tomu věří, ale hrozí se toho“ (Jak 2, 19), ale je 
připraven zasvětit celý svůj život službě svému Králi, konat jeho přikázání a následovat ho do 
konce života. Žádná z pozemských vazeb (k vlasti, národu, kultuře, rodině aj.) nemá mít 
přednost před tímto vznešeným vztahem. V dnešní době je to obzvlášť aktuální, neboť mnozí 
křesťané často absolutizují své pozemské hodnoty – nacionální, politické, kulturní, vidí v nich 
podstatu své víry, místo toho, aby se podřídili slibu, danému při křtu – slibu věrnosti Kristu, 
jako jedinému Králi a Pánu. Křtěnec dále vyznává víru recitací nicejsko-cařihradského 
vyznání154. Po přečtení se dospělý křtěnec klaní k zemi, což je starobylým symbolem 
oddanosti, lásky a poslušnosti. Pro věřícího člověka je klanění se Bohu nezbytným gestem 
vítězství nad lidskou pýchou a utvrzením skutečné svobody a důstojnosti.  

4.2.4. Řád svatého křtu: úvodní zvolání „Požehnáno království…“; Mírná (pokojná) 
jekténije, modlitba kněze za sebe a modlitba k požehnání vody; modlitba k požehnání oleje; 
vylití oleje do vody při zpěvu Aleluja a pomazaní katechumena olejem se slovy „Pomazává se 
Boží služebník…“ 

Ke svátosti křtu bezprostředně patří posvěcení vody a oleje, pomazání svěceným olejem a 
následující trojí svátostné ponoření155 křtěnce do vody (popřípadě polévání) se slovy: Je křtěn 
služebník Boží (nebo Boží služebnice) jméno ve jménu Otce. I Syna. I Svatého Ducha. Lid 
(nebo kněz): Amen.156 Svěcení křestní vody je v těsném spojení se samotnou svátostí. Člověk 
se stal otrokem démonických sil kvůli své podřízenosti materii hříchu. Vysvobození člověka 
se začíná očišťováním materie – svěcením vody. Tímto se vodě vrací její původní význam: 
být prostředím Boží přítomností, pramenem neporušitelnosti, darem posvěcení, odpuštěním 
hříchů, lékem neduhů, nepřístupnou nepřátelské moci a naplněnou silou andělů. 

V modlitbách a obřadech svěcení křestní vody se otevírají všechny aspekty svátosti, 
poukazuje se na spojení se světem a materií, s životem ve všech jeho projevech. Svým 
vstupem do Jordánských vod Ježíš Kristus posvětil vody, všechny živly a celou materii světa. 
Od tohoto okamžiku byla příroda uschopněna dostávat Boží milosti a být do jisté míry 
nositelkou těchto darů. To je důvodem svěcení vody a jiných „živlů“ či předmětů. Voda je 
starobylým náboženským symbolem. S křesťanského pohledu se vyzdvihují tři hlavní aspekty 
této symboliky. Voda je prvotním kosmickým živlem. Na počátku „nad vodami vznášel se 
duch Boží“ (Gn 1, 2). Současně je symbolem ničení a smrti. Základem života, životodárnou 
silou – a základem smrti, zničující sílou: to je dvojí obraz vody v křesťanské teologii. A 
nakonec, voda je symbolem očištění, znovuzrození a obnovení. Tato symbolika, která proniká 
celým Písmem, hovoří o stvoření, pádu a obnovení. Jan Křtitel vyzývá lid k pokání a očištění 
od hříchů ve vodách Jordánu. Kristus posvětil vodní živel, když přijal křest od Jana. Pán, když 
zvolil vodu pro uskutečnění svátosti křtu, dodal symbolům s ní spojeným skutečnou působící 
                                                
154 Římský trebnik předepisuje čtení vyznání víry opakovat třikrát, srov. Trebnik. Časť pervaja. Rim: V tipografii 
kryptoferratskija obiteli, 1945, 39-41. 
155 V praxi Apoštolského exarchátu v ČR se z praktických důvodů častěji křtí litím, i když křest ponořením je 
výstižnější. 
156 Trebnik vydaný Apoštolským exarchátem řeckokatolické církve v ČR v r. 2012 v úvodu upozorňuje, aby se i 
nadále používala formule udělení křtu ve staroslověnštině: „Kreščajetsja rab Božij (raba Boža) imja Vo imja 
Otca. I Syna. I Svjataho Ducha. Amiň.“ Srov. Malý trebnik. Obřady svátosti křtu a myropomazání. K používání 
„ad experimentum“. Praha: Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v ČR, 2012, 3. 
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sílu. Podle slov sv. Cyrila Jeruzalémského, se voda stává pro křtěného hrobem a matkou.157 
Hrobem, protože při vstupu do křestní koupele se člověk spojuje s Kristovou smrtí; matkou, 
protože skrze „křestní smrt“ se uskutečňuje jeho nové zrození. 

Při trojím vzývaní slov modlitby: „Aby byly znamením obrazu tvého kříže zničeny všechny 
nepřátelské mocnosti“ kněz třikrát činí znamení kříže a noří prsty do vody a třikrát na ni 
dýchá, čímž symbolicky vyjadřuje její posvěcení.  

Po svěcení je voda „pomazávána“ olejem. Olej se odedávna používá především jako léčivý 
prostředek. Olej symbolizuje uzdravení, světlo, radost a byl vnímán jako znamení usmíření 
mezi Bohem a člověkem. Holubice, vypuštěná z Noemovy archy přináší čerstvý olivový 
lístek a „tak Noe poznal, že vody ze země ustoupily“ (Gn 8, 11). Proto, když se pomazává 
voda olejem a tělo křtěného, znamená olej plnost života a radost z usmíření s Bohem, neboť 
„V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ (Jan 1, 
4n). Křest obnovuje a napravuje celého člověka v jeho prvotní celistvosti, smiřuje duši i tělo. 
Olejem radosti se pomazává voda a tělo člověka k usmíření se s Bohem a v Bohu – se světem. 
Jediným Duchem se odstraňuje lživé rozdvojení tělesného a duchovního. Dochází k návratu 
k věčnému tajemství stvoření a podílu na radosti s Hospodinem: „Bůh viděl, že všechno, co 
učinil, je velmi dobré“ (Gn 1, 31). 

Cílem a vnitřním významem tohoto pomazání je „naroubování větve divokého olivovníku“ 
(křtěnce) k olivovníku, který přináší plody (ke Kristu) a ukazuje, že teď všechny stopy 
ďábelského vlivu jsou zahlazeny. Poukazuje na dokonalou připravenost křtěného k 
hrdinskému zápasu za Krista, kterou lze připodobnit k starořeckým zápasníkům, kteří se před 
začátkem zápasu natírali olejem. Bezprostředně před křestním ponořením kněz znamením 
kříže pomazává hlavní části těla křtěného.158  

4.2.5. Udělování křtu. 

Křest, který je přirovnáván ke koupeli nebo k hrobu, předpokládá, že se bude konat 
ponořením. Například pravoslavná církev ve svých pravidlech sice uznává platnost křtu litím, 
ale neschvaluje tento způsob jako kanonický159 (Z praktických důvodů se i nadále používá, 
protože není vysloveně zakázaný). Ponoření do vody má být trojí se slovy „je křtěn služebník 
Boží ve jméno Otce i Syna i Svatého Ducha“, podle Kristových slov a tradice církve. Ve 
svátosti křtu je věřícímu jasně a reálně zjevena hlavní pravda křesťanské víry: „zemřeli jste a 
váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se 
s ním ukážete v slávě“ (Kol 3, 3n). Křestní smrt zvěstuje zničení smrti Kristem, a křestní 
zmrtvýchvstání znovu zjevuje Kristovo vzkříšení. Uskutečňuje se hluboké tajemství spojení 
lidského a Božského v „obnoveném životě“. Milost podávaná člověku ve křtu, jako i 
v ostatních svátostech, je plodem Kristovy smrti a zmrtvýchvstání. Přináší člověku vůli, která 
směřuje ke spáse a sílu kráčet k ní nesouc svůj kříž. Proto je křest nikoliv obrazný nebo 
symbolický, ale ve své podstatě smrtí a vzkříšením. Ponořením do vody křtěnec umírá životu 
ve hříchu a je spolu s Kristem pohřben, aby mohl žít s Ním a v Něm (srov. Řím 6, 3-11, Kol 
2, 12n). Samozřejmě, nelze zapomenout na to, že křest není pouhým obmytím, ale závazkem, 
slibem dobrého svědomí (srov. 1Petr 3, 21). 

                                                
157 Srov. Kreščajetsja rab Božij. Tainstvo Kreščenija. Moskva: Izdatelstvo Lepta, 2011, 29. 
158 Srov. Tamtéž, 30. 
159 Srov. Tamtéž, 31. 
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4.2.6. Oblékání křtěnce do bílého roucha (a vložení kříže). Předávání hořící svíce nově 
pokřtěnému. 

Po křtu následuje oblékání pokřtěného do bílého roucha. Rouchem se rozumí bílá tunika 
(košile), nebo i větší kus bílé látky, kterou je potom (dítě) ovinuto. Oblékání do „světlé řízy“ 
po křtu vyjadřuje navrácení celistvosti a nevinnosti člověku, které měl v Ráji a obnovení 
původní lidské přirozenosti narušené hříchem. Symbolizuje rovněž obléknutí se do nového 
člověka osvobozeného od hříchu, tedy do Krista, jak vystihuje křestní tropar, který se zpívá 
po křtu: „Vy všichni, pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista“ (Gal 3, 27).160 Sv. Ambrož 
porovnává tento oděv se zářící Kristovou řízou při jeho proměnění na hoře Tábor. Proměněný 
Pán se jeví svým učedníkům ne jako nahý, ale v oděvu „bílém, jako světlo“, v nestvořeném 
záření Božské slávy.161 Ne v hříchu, ale v ráji byla zjevena člověku jeho pravá přirozenost, a 
ve svátosti křtu znovu dostává svůj původní oděv slávy. 

Spolu s oděvem se na pokřtěného vkládá kříž, což je znamením povinnosti plnit vůli za nás 
ukřižovaného Pana našeho Ježíše Krista, i za cenu, že je to spojeno se snášením mnoha běd a 
utrpení. Bílý oděv pokřtěného je symbolem vysvobození křesťanské duše z moci hříchu a 
ďábla; nošení kříže na těle je nejen křestním následováním Krista, ale i vírou v jeho vítězství. 
Kříž je jedním z nezbytných prvků víry a zbraní proti zlému duchu. Svědčí o tom starobylý 
liturgický text: „Kříž je ochránce celého světa. Kříž je okrasa církve. Kříž je slávou apoštolů a 
mečem na démony.162 

Nově pokřtěný dostává zapálenou svící, která znamená světlo víry a slávu budoucího 
života a také svítilnu, zapálenou lampu, se kterou každý věřící, jako čistá a panenská duše má 
očekávat Nebeského Ženicha. 

4.2.7. Řád svatého myropomazání: Mírná jekténije, modlitba a pomazání svatým 
myrem. 

Následuje pomazání nově pokřtěného svatým myrem, označení „pečetí daru Ducha 
Svatého“. Myropomazání (biřmování ve Východních církvích) i když je samostatnou svátostí, 
je vždy udělováno podle tradice bezprostředně po křtu. Prot. M. Pomazanskij k tomu dodává: 

„Křest je vchodem, dveřmi pro obdržení jiných darů milosti. Křest je nejen symbolem očištění a obmytí 
od duševní nečistoty, ale je sám o sobě začátkem a pramenem Božích darů, který očišťuje a ničí poskvrnu 
hříchů a zvěstuje nový život. Odpouští všechny hříchy, dědičný i osobní; otevírá cestu k novému životu; 
uschopňuje přijímat Boží dary. Další duchovní růst se opírá o svobodnou vůli člověka. Ale vzhledem k tomu, 
že pokušitelské působení je schopné nalézat soucit163 v přirozenosti člověka, která má od okamžiku prvotního 
hříchu náklonnost ke zlu, se mravní zdokonalování nemůže obejit bez zápasu; pomoc v tomto vnitřním zápase 
člověk dostává celý život skrze milosti církve. Svatá církev poskytuje další pomoc milosti pokřtěnému ve 
svátosti myropomazání.“164  

Podobně jako v tělesném životě jsou nezbytné k růstu a síle dítěte vzduch a potrava, tak i 
pro duchovně narozeného ve svátosti křtu je nezbytná zvláštní duchovní potrava. Tuto potravu 

                                                
160 Srov. MRŇÁVEK, Tomáš. Křest v byzantsko-konstantinopolské tradici. In: Fórum pastorálních teologů VIII. 
Křest a iniciace. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2011, 162. 
161 Srov. Kreščajetsja rab Božij. Tainstvo Kreščenija. Moskva: Izdatelstvo Lepta, 2011, 33. 
162 Světilen z utreni svátku Povýšení Svatého Kříže, Liturgie hodin, Praha, 2004 (Apoštolský exarchát 
Řeckokatolické církve v ČR k používání „ad experimentum“), 226; Tropar zpívaný během utreni (ranní oficium) 
před částí nazývanou chvály. Tropár často obsahuje frázi sešli své světlo, Pane, proto označení světilen, srov. 
CLUGNET, Léon. Dictionnaire grec-française des noms liturgiques en usage dans l'église grecque, London, 
1971, 48–49. 
163 Myšleno: souhlas a spolupráci. Pozn. autora.  
164 Srov. Kreščajetsja rab Božij. Tainstvo Kreščenija. Moskva: Izdatelstvo Lepta, 2011, 36. 
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poskytuje církev ve svátosti myropomazání, skrze které se uskutečňuje sestoupení Svatého 
Ducha na člověka, podobně jako se uskutečnilo při křtu Ježíše v Jordánu.  

Myro je vonnou směsí olivového oleje s jinými aromatickými látkami, které se vyrábí a 
připravují na začátku Svatého týdne. Je posvěceno zpravidla patriarchou (nebo biskupem) při 
svaté liturgii sv. Basila po anafoře na Velký čtvrtek (Zelený čtvrtek), poté je rozděleno 
kněžím.165  

Svatým myrem se pomazávají různé části těla, aby skrze pomazávání tělesných údů, byl 
posvěcen celý člověk, jeho tělo a duše. Pomazává se čelo pro odstranění hanby, která pokryla 
Adama po pádu a pro posvěcení mysli. Jsou pomazány oči, uši a ústa, aby člověk nechodil 
v temnotě po cestě hříchů, ale po cestě spásy ve světle milosti, aby jeho ucho bylo citlivé 
k naslouchání Božího slova a ústa, aby byla schopna hlásat Boží pravdy. Jsou pomazávány 
ruce pro požehnání a schopnost konat dobro a nohy k uschopnění kráčet po cestě Božích 
přikázání. 

Pomazání na prsou znamená, že člověk oděný milostí Ducha Svatého je schopen vítězit 
nad každou nepřátelskou mocí a všechno uskutečňovat v Kristu, který dává sílu (srov. Flp 4, 
13). Je posvěcováno myšlení, vůle, srdce a celé tělo, aby bylo schopno žít novým 
křesťanským životem. Pomazání myrem, je „pečetí“, viditelným znakem toho, že 
pomazanému je darován Duch Svatý od Boha. Od okamžiku přijetí této svaté pečeti, Duch 
Svatý vstupuje do zasnoubení, do těsného živého spojení s duší člověka.166 

Další obřady, jako obcházení kolem křestní koupele, obřady osmého dne, do kterých patří 
obmytí svatého myra a postřižení vlasů, se běžně nepraktikují při udělování křtu na území 
Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve v České republice. Liturgická praxe (nejenom 
křestní) byla převzata ze zvyků řeckokatolických území Užhorodu, Prešova a v dnešní době i 
Lvova, kde se výše uvedené obřady nekonají. Zde se zmíníme o jejich významu. 

Slavnostní obcházení kolem křestní koupele se zpěvem troparu „Vy všichni pokřtění 
v Krista oblékli jste se v Krista. Aleluja“ (Gal 3, 27), je vyjádřením radosti církve, že se 
Duchem Božím zrodilo nové stvoření. Tento tropar se dnes zpívá při liturgii místo trishagia na 
Narození Páně, Zjevení Páně, Lazarovu sobotu (před Květnou nedělí), vigilii Bílé soboty, 
Paschu a celý světlý týden a na Seslání Ducha Svatého. V tyto dny se v Konstantinopoli křtilo 
a tento tropar sloužil jako vstupní zpěv, když se přicházelo z baptisteria do kostela.167 

Kruh je také symbolem věčnosti, a toto obcházení vyjadřuje přání a připravenost nově 
pokřtěného stále sloužit Bohu, být lampou, která se nestaví pod nádobu, ale na svícen, aby 
svítila všem lidem svými dobrými skutky s příslibem věčné blaženosti. 

Tato ceremonie je starobylá a připomíná také slavnostní procesí z baptisteria a vstup 
neofytů do chrámu, v němž se poprvé účastnili slavení eucharistie a jako první přistupovali 
k přijímání, které přijímali v presbytáři. Dříve se křest ideálně uděloval v baptisteriu 
odděleném od chrámu, dnes se většinou uděluje v předsíni, nebo přímo v chrámu (nemá se 
                                                
165 Počet látek může být až 58. To samozřejmě stěžuje přípravu myra a není proto možné, aby jej světil každý 
biskup a každé velikonoce. V některých církvích se tak děje pouze jednou za deset let, nebo podle potřeby myra. 
Proto myro světil zpravidla jen patriarcha a další patriarchát mohl být založen pouze tehdy, když byl schopen si 
opatřit potřebné množství látek. Ten samozřejmě rostl s ohledem na to, aby bylo stíženo zakládání nových 
patriarchátů (kodex Barberini z 8. století například předepisuje pouze několik látek). Někde převládal názor, že 
myro se smí užívat pouze na církevním území, pro které bylo posvěceno. Přenesením pak myro ztrácelo 
svátostnou moc. Myro se používá kromě myropomazání k svěcení oltáře (antiminsu, tj. přenosný látkový oltář 
obsahující ostatky svatých) a kostela, a od 13. století do 15. století k pomazání císaře (během latinské okupace 
Konstantinopole se do byzantské liturgie vmísily některé římské prvky), srv. PETIT, L. Composition et 
consécration du saint chréme. In: Echos d’Orient 3 (1900), 129–142; MRŇÁVEK, Tomáš. Antimins. In: 
Řeckokatolický kalendář 2008. Praha: Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v ČR, 2008, 59–64 
(děkuji o. Tomášovi Mrňávkovi, že mi poskytl tento údaj). 
166 Srov. Kreščajetsja rab Božij. Tainstvo Kreščenija. Moskva: Izdatelstvo Lepta, 2011, 37. 
167 Srov. MRŇÁVEK, Tomáš. Křest v byzantsko-konstantinopolské tradici. In: Fórum pastorálních teologů VIII. 
Křest a iniciace. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2011, 174. 
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udělovat ve svatyni, tj. v presbytáři). Trojí obcházení se koná také při svatbě a říká se mu 
tanec (χορεία), kdy se obchází kolem tetrapodu (stolku). Manželé si při něm – poté, co přijali 
svátost manželství − vyprošují trvalou Boží ochranu pro společný život. Trojí obcházení se 
odehrává také při svátosti svěcení, kdy kandidáti biskupství, kněžství a jáhenství třikrát 
obcházejí světícího biskupa a oltář, líbají je, a tím stvrzují svou doživotní službu Kristu-oltáři 
a vyprošují si Boží ochranu.168 

Po obcházení následuje čtení úryvků z listu Římanům (Řím 6, 3–11) pojednávající o 
křestním ponoření do Kristovy smrti a zmrtvýchvstání a z Matoušova evangelia (Mt 28, 16–
20) o poslání apoštolů získávat za učedníky všechny národy a křtít je ve jménu Otce i Syna i 
Ducha Svatého. 

Závěrečné obřady křtu a myropomazání – obmytí svatého myra a stříhání vlasů pokřtěného 
se dnes uskutečňují tentýž den po přečtení úryvků z evangelia. Podle trebniku by se však tyto 
obřady měly konat osmého dne po křtu. Podle tradice prvotní církve pokřtění sedm dnů po 
svém křtu nosili svá bílá roucha a každý den se účastnili eucharistie a nesměli jíst masité 
pokrmy. Po tomto období se účastnili obřadu odložení křestních rouch a obmytí myra.  

Osmý den není vybrán náhodně a souvisí s číslem sedm. V Písmu je číslo sedm symbolem 
světa stvořeného Bohem. „Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat 
veškeré své stvořitelské dílo“ (Gn 2, 3). Tento den se stal dnem modlitebního spojení člověka 
s Bohem. Je dnem očekávání, lidské naděje na vykoupení a vysvobození z otroctví „knížete 
tohoto světa“. Je očekáváním osmého dne, který se nachází za hranicí týdne stvoření. Tento 
nový den se začíná s Kristovým zmrtvýchvstáním, stává se začátkem nového času. Je otevřen 
do věčnosti a do něho proniká světlo Království Božího. 

Prvním obřadem osmého dne, je omytí svatého myra z těla pokřtěného. Jsou tak 
odstraněny vnějšní viditelné znaky a symboly, neboť od tohoto okamžiku, je rozhodující 
vnitřní vstřebání darů milosti, víry a věrnosti, které člověka podpoří a naplní silou. Křesťan 
má nosit „pečeť Ducha Svatého“ ve svém srdci. 

Postřižení vlasů bylo odedávna symbolem poslušnosti a oběti. Ze starozákonního příběhu o 
Samsonovi (srov. Sd 16) lze usoudit, že vlasy se považovaly za místo soustředění síly a 
energie. Obřad stříhání vlasů neofyty vnějším znamením vyjadřuje včlenění do zástupu 
božích služebníků a vojáků Krista. Tento obřad postřihnutí se koná i při nižších svěceních a 
řeholních slibech, kde kleriky disponuje ke službě oltáře a mnichy zasvěcuje k asketickému 
životu.  

Ve světě, ponořeném do hříchu, cesta k obnovení ponížené a znetvořené Božské krásy, se 
začíná obětí Bohu – přinesené mu z radosti a vděčnosti toho, co se na tomto světě stalo 
symbolem krásy – vlasů. Zvlášť živě a dojemně je vyjádřen význam této oběti při křtu dětí. 
Dítě nemůže nabídnout Bohu nic dalšího, proto se mu odstřihne několik řídkých vlásků se 
slovy: „Postřihuje se služebník Boží (služebnice Boží) jméno ve jménu Otce, i Syna, i 
Svatého Ducha. Amen.“169 

4.2.8. Přijetí eucharistie. 

Eucharistie, která je jednou ze tří iniciačních svátostí, se od nepaměti podávala 
bezprostředně po křtu, a to i dětem. Starobylé rukopisy uvádějí, že po křtu se vchází do 
kostela a následuje liturgie, při které neofyté poprvé a jako první přistupují k přijímání.170 
Přijímáním eucharistie se dovršuje spojení neofyty s Bohočlověkem Ježíšem. Vyjadřují to již 
                                                
168 Srov. MRŇÁVEK, Tomáš. Křest v byzantsko-konstantinopolské tradici. In: Fórum pastorálních teologů VIII. 
Křest a iniciace. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2011, 173, 179. 
169 Srov. Kreščajetsja rab Božij. Tainstvo Kreščenija. Moskva: Izdatelstvo Lepta, 2011, 40. 
170 Srov. MRŇÁVEK, Tomáš. Křest v byzantsko- konstantinopolské tradici. In: Fórum pastorálních teologů 
VIII. Křest a iniciace. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2011, 182. 
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slova modlitby, kterou pronáší kněz před udělením myropomazání: „daruj mu pečeť daru 
svého Svatého, všemohoucího a klanění hodného Ducha a účast na přijímání svatého těla a 
přečisté krve tvého Krista“.171  

Tento zvyk zůstal společný a platný pro všechny východní církve. Změnu učinil až 
Benedikt XIV (1740-1758) bulou Etsi Pastoralis (1742), když začal zakazovat Italo-Řekům 
podávat eucharistii po křtu dětem do sedmého roku života (tj. do věku rozlišování), protože 
nedokázaly rozlišovat, zda se jedná o eucharistii nebo obyčejný chléb. Ruténi přijali zákaz 
podávání eucharistie dětem na Zamojské synodě (1720)172 a melchiti na svých synodách. 
V Rumunsku se podávání dětem udrželo poměrně dlouho a vytratilo se pouze tam, kde se ujal 
latinský zvyk přípravy k prvnímu svatému přijímání.173 

Vyloučení dětí z účasti na tělu a krvi Kristově, pocházející z latinské církve, je jednou 
z novot, které vstoupily do východní liturgie uniatů (tj. východních křesťanů, kteří jsou 
v jednotě s Apoštolským stolcem), což nesjednocení odsuzovali. Pokud jde o nesjednocené, ti 
nadále podávají eucharistii malým dětem bezprostředně po křtu a také následně při dalších 
liturgiích. Přistupují k přijímání jako první, protože jsou považovány za čisté a bez hříchu a to 
ještě před kající modlitbou „razbojnika“, která slouží věřícím k vyznání hříchů, jakoby na 
způsob confiteor v latinské mši. 

Liturgicky byl křest již od svého počátku vnímán jako jeden obřad, který se skládal 
z křestní koupele pro život věčný, z pomazání Duchem Svatým a ze slavení eucharistie. To 
platilo i tehdy, když se křest slavil častěji a méně slavnostně, zejména v důsledku nemoci 
nebo v nebezpečí smrti. Nikdy se nezanedbávalo slavení eucharistie, kterého se poprvé 
účastnil dospělý neofyta nebo malé dítě a to i kojenec.174 V 15. století se objevují předpisy, 
které umožňuji křest a přijímání dětí mimo liturgii.175 

Pokyny kodexu pro východní církve (dále CCEO) z roku 1990 trvají na tom, aby se znovu 
obnovilo přijímání děti po křtu a myropomazání (CCEO, kán. 697). Zdůvodňují to tím, že se 
svátostné uvedení do tajemství spásy po přijetí křtu a myropomazání zdokonaluje v přijímání 
eucharistie. Pokud jde o věk rozlišování a uvědomělou účast na eucharistii, v současné 
kanonické úpravě CCEO, v kán. 710 je uvedeno: „účast dětí bude nejprve odlišná od účasti 
dospělých, nevyhnutelně bude méně vědomá a méně rozumová, ale postupně se skrze milost a 
pedagogiku svátosti rozvine, aby rostla až do stavu dokonalosti a úplné zralosti v Kristu“. 
Pokud jde o udělování přijímání mimo liturgii, ve východní liturgii by se nemělo praktikovat, 
kromě přijímání nemocných a umírajících. V kán. 713 CCEO je jednoznačně zdůrazněno, že 
božská eucharistie se má rozdělovat během slavení eucharistie. Eucharistie uchovávaná ve 
svatostánku by měla sloužit pouze pro přijímání nemocných, jako viatikum a pro úctu 
věřících, ačkoli eucharistická úcta (např. formou adorace Nejsvětější svátosti) na Východě 
kromě sjednocených nikdy nezdomácněla. Projev úcty k eucharistii se i u nesjednocených 
prokazuje při velkém vchodu liturgie předem posvěcených darů, kdy se konají poklony 
k zemi (velká prostrace), jinak se za vrchol této úcty považuje samotné přijímání. 

Přijímání neofyty by nemělo být něčím mimořádným. Instrukce pro aplikaci kánonů 
kodexu východního práva upřesňuje praxi co nejdřívějšího přijímání takto: „v konečném 
důsledku – udělení eucharistie dětem neofytům není vymezené na okamžik slavení iniciace. 
Eucharistie je chlebem života a děti se jí mají živit stále, totiž od křtu i nadále, aby mohly 

                                                
171 Malý trebnik. Obřady svátosti křtu a myropomazání. K používání „ad experimentum“. Praha: Apoštolský 
exarchát Řeckokatolické církve v ČR, 2012, 25. 
172 Provinciálna synoda Ruténov, ktorá sa konala v meste Zamość 1720, (Prešov?) 2000, § 1 Krst, 20.  
173 Srov. MRŇÁVEK, Tomáš. Křest v byzantsko- konstantinopolské tradici. In: Fórum pastorálních teologů 
VIII. Křest a iniciace. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2011, 183. 
174 Srov. Tamtéž. 
175 Srov. Tamtéž, 184. 
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duchovně růst“176. Podávání eucharistie proto nelze chápat jako součást vysluhování křtu a 
myropomazání, ale jako oddělený úkon, který však vytváří iniciační jednotu. 

Pokud jde o věk, do kterého děti mohou přijímat eucharistii, aniž by před tím musely 
přistoupit ke zpovědi, je potřeba vycházet ze schopnosti spáchat těžký hřích, a to svobodně a 
dobrovolně, předpokládá se dostatečně uvážený souhlas k takovému jednání. Proto je 
praktický nemožné, aby se ho dopustily děti, které přistupují k první zpovědí v 7. - 8. letech. 
Lze se tedy domnívat, že dítě může přijímat eucharistii, dokud nespáchá těžký hřích tak, jak 
jej definuje církev a pak přistoupí ke zpovědi a eucharistii.177  

Otázka, jak v praxi podávat eucharistii nemluvňatům ihned po křtu, vzbuzuje místy obavy 
až rozpaky. Existuje několik způsobů, které se běžně používají. Například během liturgie, 
která následuje po křtu, kněz v příslušný čas vezme lžičku a nabere trochu vína s kousíčkem 
chleba, který byl namočen v krvi Páně a vloží jej do úst dítěti. Často namočí pouze prst 
v kalichu a nechá jej sát dítětem.178 Může se také stát, že kněz již celebroval svatou liturgii 
nebo teprve bude, nebo že se slaví liturgie předem posvěcených darů. V těchto případech je 
vhodné podat dítěti kousek posvěceného a namočeného chleba ze svatostánku. Jinak by se 
dítě muselo znovu přinést do kostela, když se bude slavit řádná liturgie.179 Liturgie předem 
posvěcených darů je v podstatě slavnostní forma svatého přijímání a neobsahuje anaforu, tedy 
se v ní nekonsekruje. Lze ji proto označit za „neúplnou“ liturgii. 

Někdy lze postupovat tak, že se křtí bezprostředně po svaté liturgii, jako například 
v byzantském kostele sv. Antonína Poustevníka v Římě. Kněz křtí před tím, než zkonzumuje 
svátostné způsoby. Tyto se prozatím ponechají přikryté pokrovci (velem) na žertveniku 
(stolek, na kterém se připravuje chléb a víno k liturgii), protože se pak z těchto způsob snadno 
podá neofytovi.180  

Do sedmi let nebo do dosažení věku užívaní rozumu, než se začnou děti zpovídat, by podle 
starobylé tradice církve mohly přijímat. Do sedmi let děti mohou přijímat pouze pod 
způsobou vína a to pouze při liturgii sv. Jana Zlatoústého a sv. Basila, protože při liturgii 
předem posvěcených darů se užívá neposvěcené víno. Pokud však již mohou jíst tuhé pokrmy, 
mohou přijímat řádným způsobem, tedy lžičkou kousek posvěceného chleba namočeného 
v krvi Páně.181 

Když kněz podává dítěti pouze pod způsobou vína, recituje tuto formuli: „Drahocenná krev 
Pána a Spasitele našeho, Ježíše Krista, se podává Božímu služebníku (dítěti; jméno) pro život 
věčný“. V ostatních případech používá běžnou formuli.182 Ta je rozšířena především o pasáž: 
„na odpuštění hříchů“, která je v případě dětí z uvedených důvodů vypuštěna. 

Při pojednání o podávání eucharistie právě křtěným dětem je nezbytné uvést citaci ze 
sbírky platných norem, která se vyjadřuje o současném postoji k dané skutečnosti v prostředí 
řeckokatolické církve na území Apoštolského exarchátu v ČR: „Svátost eucharistie podávaná 
právě křtěným dětem bude také pastoračně aktuální a možná až tehdy, když se bude více 
uvádět do praxe instrukce o tom, že křtít se mají jenom děti, které mají zajištěnou kontinuální 
křesťanskou výchovu (KKC 1225). Podle Kodexu kánonů východních církví (kán. 681 §1) 
totiž platí: „Aby dítě bylo dovoleně pokřtěné, je potřebné, aby byla opodstatněná naděje, že 

                                                
176 Srov. KONGREGACIJA U SPRAVACH SCHIDNYCH CERKOV. Instrukcija zastosuvannja liturhijnych 
prypysiv Kodeksu Kanoniv Schidnych Cerkov. Lviv: Monastyr Monachiv Studytskoho Ustavu. Vydavnyčyj 
viddil „Svičado“, 1998, 42-43. 
177 Srv. MRŇÁVEK, Tomáš. Křest v byzantsko- konstantinopolské tradici. In: Fórum pastorálních teologů VIII. 
Křest a iniciace. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2011, 185. 
178 Srov. Tamtéž. 
179 Srov. Tamtéž. 
180 Srov. Tamtéž, 186. 
181 Srov. Tamtéž. 
182 Srov. Tamtéž. 
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dítě bude vychované ve víře katolické církve…“. V této oblasti máme ještě mnoho dluhů a 
musíme postupovat s velikou pastorační moudrostí“183. 

V poslední době se praxe podávat eucharistii dětem po křtu pozvolna aplikuje ve slovenské 
řeckokatolické metropoli, což by mohlo být výzvou, povzbuzením a dobrým příkladem pro 
ostatní řeckokatolické církve, aby se vrátily ke kořenům své vlastní tradice a zachovávaly, co 
je dobré a vhodné pro dobro pokřtěných a to i pro ty, kteří ještě nedosáhli onoho „věku 
rozumu“. Ježíš sám v evangeliu trvá na tom, aby k němu děti měly přístup a byly s ním (srov. 
Mt19, 14; Mk 10, 14; Lk 18, 16).184 

                                                
183 Sbírka platných právních norem Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve v ČR (1996 – 2011). Praha, 
2011, 60. 
184 Srov. MRŇÁVEK, Tomáš. Křest v byzantsko-konstantinopolské tradici. In: Fórum pastorálních teologů VIII. 
Křest a iniciace. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2011, 186. 
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5. NÁSTIN SROVNÁNÍ OBŘADŮ KŘTU 
V ZÁPADNÍ A BYZANTSKÉ KŘESŤANSKÉ TRADICI. 

5.1. Obecný pohled. 

Historický vývoj obřadů obou tradic vychází ze stejných pramenů a v prvních stoletích 
křesťanství lze hovořit o téměř stejných obřadech v prostředí obou tradic. Týká se to jak 
období přípravy na křest, katechumenátu, tak i samotných obřadů uvedení do křesťanského 
života, iniciace a období mystagogie. Nejvíce se podobají křty dospělých, ohledně křtu dětí je 
málo informací.  

Později, podle dostupné literatury, lze pozorovat určitý samostatný vývoj každého obřadu, 
při čemž je nezbytné uvést, že intenzivní vytváření a uspořádání liturgických prvků křtu na 
východě se v podstatě zastavuje v období na přelomu prvního a druhého tisíciletí; na západě 
tento vývoj pokračuje, a to až do Druhého vatikánského koncilu. 

Odlišným prvkem západní tradice se stává vytváření samostatného obřadu křtu dětí, 
poněkud odlišného od obřadu křtu dospělých. Na východě je ustanoven jednotný rituál pro 
všechny, místy má sice v rubrikách slovo „dítě“, které se ale symbolicky vztahuje i na 
dospělého, očekávajícího znovuzrození z vody a z Ducha. I ve formuli svátostného rozhřešení 
nalézáme slova „da prostit ti čado (imjarek) vsja sohrišenija tvoja“ (ať tobě, dítě (jméno) 
odpustí všechny tvé hříchy), při čemž ke zpovědi přistupuje dospělý nebo starší dítě, schopné 
rozlišovat dobro od zla a poznávat svoje hříchy. 

5.2. Porovnání jednotlivých obřadových prvků a úkonů. 

5.2.1. Obřady příprav ke křtu a katechumenát. 

V západní církvi rituál křesťanské iniciace dospělých vychází z předpisů kánonu 851 CIC 
odst. 1185, které jsou jednotlivými biskupskými konferencemi upravené a přizpůsobené 
místním podmínkám. Ve většině případů se jedná o čtyři fáze rituálu: předběžný 
katechumenát, jehož délka není nikterak stanovena, katechumenát, který začíná přijetím do 
katechumenátu a může trvat několik let; dobu „očišťování a zasvěcování do křesťanské 
praxe“, která trvá po celé poslední postní období a konečně dobu mystagogie, kdy „nově 
pokřtění sbírají zkušenosti a plody přijatých svátostí“ (OICA)186. Rituál křtu malých dětí 
naopak sice počítá s přípravou rodičů na křest dítěte, avšak jeho udělení probíhá jednorázově, 
i když se na závěr zmiňuje den, kdy pokřtěný dospěje k biřmování a eucharistii. Rozdíl je 
evidentní: u dospělých se jedná o proces, který může trvat roky a zahrnovat nejrůznější 
liturgické fáze a etapy; u dětí jde o jednorázový úkon.187 U dospělého se předpokládá, že 
bezprostředně po křtu bude biřmován. „Tímto spojením (křtu a biřmování) se naznačuje 
jednota velikonočního tajemství, vnitřní poměr mezi posláním Syna a vylitím Ducha Svatého 
i spojení těchto svátostí, v nichž přicházejí k pokřtěným obě božské osoby spolu s Otcem“ 
(OICA 34).188 Z těchto důvodů je knězi dovoleno v daném případě biřmovat v nepřítomnosti 
biskupa (OICA 228), čímž odpadá jedna z hlavních příčin rozdělení křtu a biřmování na 
                                                
185 Srov. Kodex kanonického práva. Úřední znění textu a překlad do češtiny. Latinsko-české vydání s věcným 
rejstříkem. Praha: Zvon. České katolické nakladatelství, 1994. 
186 Srov. CLERCK, Paul De. Jediný křest? Křest dospělých a křest malých dětí. In: Fórum  pastorálních teologů 
VIII. Křest a iniciace. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2011, 131. 
187 Srov. Tamtéž. 
188 Srov. Tamtéž. 
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Západě. Toto pravidlo však neplatí v případě malých dětí, výjimku tvoří jen situace, kdy jsou 
v ohrožení života (Praenotanda OBP 57).189 Obřad uvedení dospělého do křesťanského 
života zahrnuje tři iniciační svátosti, v případě malého dítěte se jedná pouze o křest. 

Východní kodex (CCEO) v kánonu 682 §1, kde se jedná o křest dospělého, uvádí poměrně 
jednoduché požadavky k udělení svátosti: projevit přání přijmout svátost, být dostatečně 
seznámen s pravdami víry a být vyzkoušen v křesťanském životě; je potřeba ho také poučit o 
nutnosti činit pokání za své hříchy190. Nikde není předepsaná délka katechumenátu, nicméně 
se předpokládá dostatečná doba přípravy. V každé z liturgií byzantské tradice se nachází 
jektenije za ohlašennych (přímluvy za katechumeny) s tichými modlitbami kněze na tento 
úmysl. V liturgii sv. Jana Zlatoústého se tato modlitba pronáší celoročně. Liturgie sv. Basila 
se slaví pouze desetkrát za rok a především o nedělích v době Velkého postu. Liturgie předem 
posvěcených darů, se slouží pouze v období Velkého postu. Z těchto modliteb za 
katechumeny a za čekatele křtu (od třetí neděle postní), lze vyvodit, že tato doba má být 
obdobím intenzivních příprav k přijetí křtu o Velikonocích. 

Výše je uvedeno, že samotný křest dítěte v byzantské tradici má stejný obřad, jako křest 
dospělého s tím, že v případě dítěte se navíc čtou modlitby v první den poté, co žena porodila 
dítě a modlitby nad rodičkou po čtyřiceti dnech, kde se církev modlí za matku dítěte a také 
pronáší své prosby za ty, kdo asistovali u porodu. K modlitbám a obřadům, předcházejícím 
udělování svátostí v případě dítěte (konají se někdy i nad dospělým) patří také: modlitba 
k označení dítěte znamením kříže, když osmého dne po narození přijímá jméno191.  

Západní tradice v úvodu křtu dítěte hovoří k rodičům o radosti z daru dítěte od Boha, který 
je zdrojem všeho života a chce nyní štědře darovat svůj život také tomuto dítěti. Žádné další 
modlitby neuvádí. Obřad volby křesťanského jména se může konat v případě dospělého podle 
okolností, někdy (pokud se jméno nemění) celebrant pouze vyloží křesťanský smysl jména již 
dříve přijatého od rodičů192. 

5.2.2. Úvodní obřady svátosti křtu. 

Východní církev začíná obřad křtu svlečením šatů a zouváním katechumena, což je 
symbolem zřeknutí se starého člověka a světa, který je poznamenán hříchem a má vztah 
k vládci temnoty193. Po svlečení šatů a rozvázání pásu křtěnce ihned následuje trojí dýchnutí 
kněze do tváře, trojí žehnání čela katechumena a čtení exorcismů. 

Západní obřad na začátku křtu dítěte uvádí otázky celebranta směřované k rodičům, jak se 
dítě jmenuje, co žádají od církve pro své dítě, a upozorňuje rodiče a kmotry o povinnostech, 
vyplývajících z přijetí svátosti. Dále celebrant označuje čelo dítěte křížem a vyzývá rodiče a 
kmotry, aby udělali totéž. Krátce vysvětluje význam tohoto znamení a tak vznešené svátosti. 
Před modlitbou exorcismu se čte jeden nebo dva úryvky ze Starého či Nového zákona, konají 
se prosby za dítě, jeho rodinu, za církev a celý svět, po přímluvách následuje krátká litanie, 
kdy se přítomní obracejí k přátelům v nebi – svatým, mimo jiné také k patronovi či patronce, 
jehož jméno má dítě při křtu přijmout. Křest dospělého začíná příchodem kandidátů ke 
křtitelnici, výzvou k modlitbě a litanií (Je-li těch, kdo mají být pokřtěni, velký počet, mohou 
přicházet ke křtitelnici během litanií)194. 
                                                
189 Srov. CLERCK, Paul De. Jediný křest? Křest dospělých a křest malých dětí. In: Fórum  pastorálních teologů 
VIII. Křest a iniciace. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2011, 131. 
190 Kodeks Kanoniv Schidnych Cerkov. Lviv: Vydavnyctvo oo. Vasylijan, 1995, 192. 
191 Malý trebnik. Obřady svátosti křtu a myropomazání. K používání „ad experimentum“. Praha: Apoštolský 
exarchát Řeckokatolické církve v ČR, 2012, 5. 
192 Srov. Uvedení do křesťanského života. Praha: Sekretariát České liturgické komise, 1987, 90-93. 
193 Srov. MRŇÁVEK, Tomáš. Křest v byzantsko-konstantinopolské tradici. In: Fórum pastorálních teologů VIII. 
Křest a iniciace. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2011, 162. 
194 Srov. Uvedení do křesťanského života. Praha: Sekretariát České liturgické komise, 1987, 96. 
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5.2.3. Čtení exorcismů, zřeknutí se zlého a vyznání víry. 

Východní ritus začíná číst exorcismy ještě před otázkami vztahujícími se ke zříkání satana. 
Vlastní zřeknutí se satana je jakýmsi závěrem tří (nebo čtyř) exorcismů, pronášených nad 
křtěncem, po kterém následuje potvrzení sjednocení s Kristem a vyznání víry, po němž 
křtěnec (nebo kmotrové) znovu potvrdí své sjednocení s Kristem.  

Sv. Jan Zlatoústý popisuje katechumena, jak v okamžiku, když se vzdává satana, klečí na 
kolenou, bos a bez oděvu, pouze v tunice a s rukama zdviženýma směrem k nebi. To vše 
vystihuje rozpoložení vězně. Podle Theodora z Mopsuestie († 428; východní Turecko) stojí 
jedinec na ciliciu, tedy na kusu jakési drsné kožešiny, natahuje ruku, což bylo gesto, jež ve 
starých dobách doprovázelo slavnostní přísahu, a očima hledí směrem dolů k zemi. 
Katechumen je zbaven všeho, co připomíná jeho postavení. Je jako otrok, i když se zdá být 
svobodným člověkem, který nezná podmínky, v nichž se nachází, který si neuvědomuje svou 
bídu a zajetí. Teď už ví, že byl nevolníkem, a ten přece chodí nahý a bos. Katechumenovy 
zdvižené ruce podle všeobecně rozšířeného výkladu poukazují jak na modlitební postoj, tak 
na pozici toho, kdo se vzdává Kristu, aby se stal jeho zajatcem, jenž mění otroctví ve svobodu 
a jenž nás z ciziny odvádí do nebeského Jeruzaléma.195  

Zřeknutí se satana, se koná v západním i byzantském obřadu v podobě dialogu s tím, že 
východní jej rozšiřuje: „Zříkáš se…všech skutků jeho, všech andělů jeho, veškeré služby 
jemu a veškeré pýchy jeho? …Zříkám.“196 - otázka kněze a odpověď křtěnce se opakuje 
třikrát. 

Český překlad, používaný v západní církvi zmírňuje celou dramatičnost vrcholné situace 
samotného křestního obřadu. Latinský originál užívá tuto terminologii:  

Kněz: Abrenúntias sátanae – Zříkáš se satana? (oficiální český překlad: Zříkáte se ducha 
zla?) 

Rodiče a kmotr: Abrenúntio – Zříkám. (oficiální český překlad: Ano).197 Západní křesťan 
může spekulovat nad tím, zda jsou vůbec tyto otázky na místě, zvlášť při křtu dítěte. 
Spekulace se projevuje v alternativním způsobu kladení otázky, která se nabízí jako další 
možnost v českém rituálu křtu: „Chcete žít ve svobodě dětí Božích a zříkáte se proto 
hříchu?“198. Zřeknutí se satana, ale není něčím mytologickým. Jde o odvrhnutí celého světa 
závisti a přimknutí k sobě samému. Byzantský obřad v tuto chvíli uchazeči o křest 
předepisuje, aby se proti satanovi obrátil svým dechem a plivl na něj.199 

V západním obřadu se vyznání víry skládá z otázek celebranta na konkrétní články víry a 
odpovědí křtěnce nebo rodičů a kmotrů (ano, věřím). Východní obřad uvádí dialog: A kněz se 
jej znovu ptá: Sjednotil(a) ses tedy s Kristem? Odpovídá: Sjednotil(a). A kněz se znovu ptá: A 
věříš mu? Odpovídá: Věřím mu, On je král a Bůh. A říká: Věřím v jednoho Boha, 
Otce…(Nicejsko-Cařihradské vyznání víry)200.  

                                                
195 AMBROS, Pavel. Křest. Průvodce k obnově křestního vyznání. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma s.r.o., 
2011, 28. 
196 Malý trebnik. Obřady svátosti křtu a myropomazání. K používání „ad experimentum“. Praha: Apoštolský 
exarchát Řeckokatolické církve v ČR, 2012, 15. 
197 Srov. AMBROS, Pavel. Křest. Průvodce k obnově křestního vyznání. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma 
s.r.o., 2011, 27. 
198 Uvedení do křesťanského života. Praha: Sekretariát České liturgické komise, 1987, 102. 
199 Srov. AMBROS, Pavel. Křest. Průvodce k obnově křestního vyznání. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma 
s.r.o., 2011, 29. 
200 Římský trebnik a východní nesjednocené církve předepisují opakovat třikrát vyznání víry. Podle zvyku 
Apoštolského exarchátu a dalších řeckokatolických církví se recituje pouze jednou. 
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5.2.4. Svěcení křestní vody a mazaní olejem katechumenů. 

Modlitba svěcení vody, svěcení oleje katechumenů a „pomazání“ křestní vody olejem se 
ve východním obřadu uskutečňuje po velké jekteniji (souboru krátkých přímluv), kterou 
začíná svatý křest, jak je uvedeno v trebniku201. Předcházející přípravné obřady (exorcismy, 
zřeknutí se satana, vyznání víry) se konají v prytvoru (předsíni chrámu); odráží se zde snaha 
zachovat ono původní oddělení obřadů, které probíhaly na různých místech (předsíň 
baptisteria a baptisterium, viz výše). V modlitbě na konci jektenije kněz pokorně uznává, že je 
hříšníkem a vyprošuje pro sebe Boží shovívavost, aby nehledě na jeho nedokonalosti byl 
posilněn mocí z výsosti k vysluhování „velké a nebeské svátosti“202.  

Starobylá modlitba svěcení vody, jak se používá v byzantské tradici, je obsahově velmi 
blízká modlitbě svěcení křestní vody v římské tradici, která je ale v římském obřadu křtu 
dospělého zařazena hned v úvodu po litanii, v případě křtu dítěte následuje po malém 
exorcismu a mazaní olejem katechumenů.  

Mazaní olejem katechumenů na znamení síly, „kterou je Kristus, náš Pán a Spasitel“203, jak 
činí západní církev, východ pojímá v širším rozsahu: 

A přináší se (přichází) křtěnec. Kněz vezme olej a maže ve znamení kříže jeho čelo, prsa, 
uši, ramena, ruce a nohy. 

Nejdříve maže čelo a říká: Boží služebník (Boží služebnice) jméno se pomazává olejem 
radosti ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého: Aby se otevřel jeho (její) rozum k pochopení a 
přijetí tajemství Kristovy víry a k poznání jeho pravdy, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. 
A maže jeho prsa a říká: Aby byla uzdravena jeho (její) duše i tělo, aby miloval(a) Pána Boha 
z celého svého srdce, z celé své duše a z celé své mysli a svého bližního jako sebe sama. 

Na ramenou jej maže a říká: Aby na sebe odhodlaně vzal(a) Kristovo blahé jho a lehce je 
nesl(a) a aby se ubránil(a) všem tělesným žádostem. 

Na uších: Aby byl jeho (její) sluch připraven ke slyšení víry a přijetí hlasu božského 
evangelia. 

Když jej maže na rukou, říká: Aby bez poskvrny pozvedal(a) své ruce ke svatyni, celý svůj 
život konal(a) spravedlnost a chválil(a) Pána.  

Na nohou: Aby kráčel(a) cestou Kristových přikázání.204 

5.2.5. Křestní obmytí. 

Jak západní, tak východní církev vnímá křest ponořením za výstižnější, o čemž bylo 
pojednáno výše. Zde je důležité se zmínit o slovech udělování svátosti při trojím ponoření 
nebo polití. V západním obřadu se používá formule „N, já tě (vás) křtím ve jménu Otce i Syna 
i Ducha Svatého.“205, ve východním „ Boží služebník (Boží služebnice) jméno se křtí ve 
jménu Otce, I Syna, I Ducha Svatého. Lid (nebo kněz): Amen.“206 Římský trebnik uvádí 
formuli, jak se používá u nesjednocených: „ Je křtěn Boží služebník (Boží služebnice) jméno 
ve jménu Otce. Amen. I Syna. Amen. I Svatého Ducha. Amen.“207  

                                                
201 Srov. Malý trebnik. Obřady svátosti křtu a myropomazání. K používání „ad experimentum“. Praha: 
Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v ČR, 2012, 18-22. 
202 Srov. Tamtéž, 19. 
203 Uvedení do křesťanského života. Praha: Sekretariát České liturgické komise, 1987, 103. 
204 Malý trebnik. Obřady svátosti křtu a myropomazání. K používání „ad experimentum“. Praha: Apoštolský 
exarchát Řeckokatolické církve v ČR, 2012, 21n. 
205 Uvedení do křesťanského života. Praha: Sekretariát České liturgické komise, 1987, 104. 
206 Malý trebnik. Obřady svátosti křtu a myropomazání. K používání „ad experimentum“. Praha: Apoštolský 
exarchát Řeckokatolické církve v ČR, 2012, 22. 
207 Srov. Trebnik. Časť pervaja. Rim: V tipografii kryptoferratskija obiteli, 1945, 61n. 
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Zvratná nebo pasivní forma se užívá proto, aby vyniklo působení jmenovaných osob 
Trojice a nikoliv vysluhovatele nebo příjemce svátosti. Sv. Jan Zlatoústý k tomu dodává: 
„proto … kněz, který křtí, neříká ‚já křtím jméno‘, ale ‚je křtěn jméno, ve jménu Otce i Syna i 
Ducha Svatého‘, chce tak naznačit, že to není on, kdo křtí, ale Otec, Syn a Duch Svatý, jejichž 
jméno je vzýváno.“208  

5.2.6. Obléknutí do bílého roucha a předání hořící svíce. 

Obřady obléknutí do bílého „roucha spravedlností“ a předání hořící svíce jsou v obou 
tradicích doprovázeny podobnými slovy. Ve východním obřadu křtěnce do bílého roucha 
obléká kněz, v západním je tato funkce přenechána kmotrovi nebo kmotře. Není jasné, proč se 
v rubrikách křtu dospělého v latinské církvi vyskytla poznámka, že podle vhodnosti se může 
tento hluboce symbolický obřad vynechat209. 

5.2.7. Myropomazání, biřmování, pomazaní svatým křižmem.  

Svátost myropomazání na východě začíná jektenií a modlitbou, kde celebrant děkuje Bohu 
za dar znovuzrození člověka z vody a Ducha a za odpuštění hříchů. Vyprošuje pečeť daru 
Svatého, všemohoucího a klanění hodného Ducha a účast na přijímání svatého těla a 
drahocenné krve Krista210. Prosí o zachování nově pokřtěného ve stavu posvěcení, o jeho 
upevnění v pravé víře, o zbavení od zlého a od všech ďáblových úkladů, aby svým životem a 
svými skutky nalezl u Boha zalíbení a stal se synem a dědicem Božího nebeského království. 
Po modlitbě maže křtěnce svatým myrem znamením kříže na čele, očích, nose, ústech, uších, 
prsou, rukou a nohou a říká: „Pečeť daru Ducha Svatého. Amen.“ 211 Jméno příjemce 
svátosti se nevyslovuje. Svátost biřmování se na západě uděluje po předání hořící svíce. 
Celebrant pokřtěnému krátce připomene seslání Ducha svatého na apoštoly, které se stává 
realitou pro konkrétního věřícího, jemuž se vtiskuje pečeť daru Ducha Svatého. Vyzve 
přítomné k modlitbě za biřmovance. Krátké modlitební ztišení je ukončeno vyprošováním 
seslání Ducha Utěšitele, ducha moudrosti a rozumu, ducha rady a síly, ducha poznání a lásky, 
ducha bázně před Bohem. Pak biřmovanec přistoupí k celebrantovi. Kmotr nebo kmotra 
položí pravou ruku na biřmovancovo rameno a řekne celebrantovi jeho jméno, nebo své 
jméno řekne sám biřmovanec. Celebrant namočí špičku palce pravé ruky do svatého křižma, 
udělá palcem kříž na čele biřmovance a přitom říká: „N, přijměte pečeť daru Ducha 
Svatého.“ Biřmovaný odpoví: „Amen.“ Celebrant dodá: „Pokoj vám“.212 

Ve východní tradici se svátost myropomazání uděluje i dětem hned po křtu. V západní 
tradici právě pokřtěným dětem se před předáním bílého roucha a svíce uděluje pomazání 
křižmem. Je to stejné křižmo, které se užívá při biřmování v dospělosti. Katechismus 
katolické církve ve článku 1241 uvádí: „Pomazání svatým křižmem, vonným olejem 
posvěceným od biskupa, znamená dar Ducha Svatého, který nově pokřtěný dostal. Stal se 
křesťanem, to je "pomazaným" Ducha svatého, přivtěleným ke Kristu, který je pomazán na 
kněze, proroka a krále.“ V tomto obřadu jsou určité náznaky shody východní a západní 

                                                
208 Úvod, sv. JAN ZLATOÚSTÝ. Huit catéchèses baptismales inedites, ed. A. Wenger (SChr 50), Paris, 1957, 
97, srov. MRŇÁVEK, Tomáš. Křest v byzantsko-konstantinopolské tradici. In: Fórum pastorálních teologů VIII. 
Křest a iniciace. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2011, 177 a poz. 101. 
209 Srov. Uvedení do křesťanského života. Praha: Sekretariát České liturgické komise, 1987, 106. 
210 Srov. Malý trebnik. Obřady svátosti křtu a myropomazání. K používání „ad experimentum“. Praha: 
Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v ČR, 2012, 25. 
211 Srov. Malý trebnik. Obřady svátosti křtu a myropomazání. K používání „ad experimentum“. Praha: 
Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v ČR, 2012, 25n. 
212 Srov. Uvedení do křesťanského života. Praha: Sekretariát České liturgické komise, 1987, 108. 
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tradice. I když západní církev posouvá udělení biřmování do období dospělosti, přece dětem 
uděluje jakousi „předzvěst“ budoucí svátosti.  

5.2.8. Přijetí eucharistie. 

Přijetí eucharistie ihned po křtu se vnímá oběma obřady jako dovršení křesťanské iniciace, 
ale praxe je rozdílná. Za prvé, západní ritus umožňuje přijímání až po „nabytí užívání 
rozumu“, proto se předpokládá minimální věk přistupování k této svátosti 7-8 let. Po křtu 
dítěte se někdy koná slavení eucharistie, ale dítěti není podávána. Za druhé, na různých 
místech v prostředí působení řeckokatolické církve, v závislosti na přijetí latinských zvyklostí, 
se vytvořila odlišná praxe podávání eucharistie křtěným dětem. Apoštolský exarchát 
řeckokatolické církve v ČR ve svých směrnících praxi podávat eucharistii malým dětem po 
křtu považuje v dnešní době za pastoračně nepřijatelnou213. V prostředí Ukrajinské 
řeckokatolické církve je praxe odlišná, v závislosti na prostředí, vývoji místní komunity a 
různých vlivech. Proto se někdy lze setkat s údivem a nepochopením rodičů, proč v jedné 
farnosti jejich nemluvně mohlo přijímat, v jiné zase ne. Nicméně instrukce k používaní 
liturgických předpisu CCEO starobylou praxi podávání eucharistie právě křtěným dětem 
doporučuje214.  

Zde je vhodné poznamenat, že křest dítěte je často z praktických důvodů završen svátostí 
myropomazání a pak se koná „vocerkovlenija“ (uvedení do církve), a to i jak u řeckokatolíků, 
tak i v prostředí nesjednocených. V modlitbě před myropomazáním se vyprošuje pro 
pokřtěného dar „svatého, všemocného a poklonyhodného Ducha a účast na přijímání svatého 
těla a přečisté krve tvého Krista“. Tuto prosbu lze pojmout nejen pro přítomný okamžik křtu, 
ale i jako vstup do liturgického a mystického dění, jehož účastníkem bude pokřtěný i nadále. 
Paul De Clerck ve svém pojednání o křtu a účastí na eucharistii píše: „Může jediný slavnostní 
okamžik, pokud jde o začlenění do křesťanské komunity, přinést člověku totéž, jako její 
pravidelné návštěvy? Proč upřednostňovat jediný okamžik rozhodnutí, který je společný pro 
všechny, spíše než důvěřovat plynulému potvrzování křtu, jehož liturgickými podobami jsou 
každoroční velikonoční vigilie a každý týden eucharistie? Neboť křesťanská iniciace je sice 
jediná a završuje se první účastí na svatém přijímání, avšak toto přijímání se pak znovu a 
znovu opakuje, aby křesťané stále rostli v tom, čím se stali v okamžiku iniciace“215. 

                                                
213 Srov. Sbírka platných právních norem Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve v ČR (1996 – 2011). 
Praha, 2011, 60. 
214 KONGREGACIJA U SPRAVACH SCHIDNYCH CERKOV. Instrukcija zastosuvannja liturhijnych prypysiv 
Kodeksu Kanoniv Schidnych Cerkov. Lviv: Monastyr Monachiv Studytskoho Ustavu. Vydavnyčyj viddil 
„Svičado“, 1998. 
215 CLERCK, Paul De. Jediný křest? Křest dospělých a křest malých dětí. In: Fórum pastorálních teologů VIII. 
Křest a iniciace. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2011, 137. 
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ZÁVĚR. 
Výsledky práce porovnávání různých historických pramenů a dnešní podoby obřadů obou 

tradic se předkládají v závěrečné kapitole; některé lze shrnout do níže uvedených závěrů.  
V této práci, jak se na první pohled zdá, schází jedna kapitola, která by se měla jmenovat: 

„Vývoj svátosti křtu na východě po prvním tisíciletí“. O tomto vývoji je málo informací, nebo 
jsou zlomkovité. Například Robert F. Taft ve svých Stručných dějinách byzantské liturgie se 
zmiňuje o konkretizaci a sjednocení obřadů v období po ikonoklasmu, nicméně konkrétněji se 
obřadem křtu nezabývá.216  

Východní církev se snaží uchovat svou věrouku, tradici a zvyky, což lze pozorovat 
v konzervativních postojích vůči zachovávání předpisů například sedmi Všeobecných koncilů 
(zvlášť se to projevuje v Ruské ortodoxní církvi). Proto lze předpokládat, že obřady křtu od 
období vítězství nad ikonoklasmem neprošly rozsáhlejším vývojem. Při zkoumání daného 
vývoje lze uvést, že nejstarší dostupná publikace v řečtině je vydání Konstantinopolských 
euchologií z 11. a 13. století jezuity a profesora Papežského ústavu pro východní církve v 
Římě Miguela Arranze;217 ve staroslověnštině o tomto tématu pojednává Trebnik Kyjevského 
metropolity Petra Mohyly, vydaný v roce 1646.218 Obřad křtu, jak se konal podle daných 
knih, se koná stejným způsobem (až na některé nepatrné změny) v prostředí byzantsko-
ruthénské církve i dnes. 

Při sledování historického vývoje západního obřadu křtu si lze povšimnout, že po Druhém 
vatikánském koncilu, se římská tradice znovu vrací k pramenům a původním zvykům prvního 
tisíciletí křesťanství, kdy spiritualita, liturgika a teologie církve byly těsně harmonicky 
propojeny. Byzantská tradice, která neprošla radikálními změnami během druhého tisíciletí, 
se tímto stává bližší římské tradici. 

Během připravování práce bylo zjištěno, že obřady křtu obou tradic, si jsou velmi podobné 
a blízké, některé prvky jsou přímo shodné. Přesto určité odlišnosti existují. Zřejmě je to dáno i 
mentalitou západního člověka, který upřednostňuje logické uvažování, což se promítá i do 
náboženství. Praktičnost a odměřenost lze pozorovat v rubrikách jako: „je-li vhodné“, „podle 
uvážení se může vynechat“ aj. Na druhou stranu, „být ponořen do byzantské mystiky“, 
„vnímat všechno srdcem“ a nevědět o významu konkrétních symbolů, postojů, modliteb 
východní církve nepřináší věřícímu přílišný vývoj. 

Západní církev uděluje sv. přijímání spíše odrostlejším dětem (přibližně od sedmi let) a 
biřmování ještě později, to souvisí se schopností rozlišování a také určitého chápání 
přijímaných svátostí. Eucharistická oběť, jíž se účastní nově pokřtění a biřmovaní dospělí 
poprvé, plnoprávně dovršuje jejich uvedení do křesťanského života. Nově pokřtění, povýšení 
k důstojnosti královského kněžstva, se jí účastní aktivně jak při modlitbě věřících 
(přímluvách), tak podle možností i tím, že nesou obětní dary k oltáři; s celým společenstvím 
se účastní slavení oběti a pronášejí modlitbu Páně, jejímiž slovy vyjadřují ducha synů 
přijatých za vlastní, jak se jim ho křtem dostalo. Když pak přijmou Tělo za nás vydané a Krev 
za nás prolitou, jsou přijatými dary posilněni, a tak začnou už nyní zakoušet dober věčných.219 
Východní církev zdůrazňuje slova Krista „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť 
takovým patří království nebeské“ (Mt 19, 14; Mk 10,14; Lk 18, 16), která potvrzují možnost 

                                                
216 Viz TAFT, Robert Fitzgerald. Stručné dějiny byzantské liturgie. Refugium Velehrad-Roma s.r.o., 2011. 
217 ARRANZ, Miguel. L’Eucologio Costantinopolitano agli inizi del secolo XI. Hagiasmatarion & Archieratikon 
(Rituale & Pontificale) con l’aggiunta del Leiturgikon (Messale), Editrice Pontificia Università Gregoriana, 
Roma, 1996, 169-197 (děkuji o. Tomášovi Mrňávkovi, že mi poskytl tento údaj). 
218 ЕВХОЛОГИОН або ТРЕБНИК митрополита Петра Могили, svazek I, Киïв, 1646 (Київ, 1996), 5-75. 
219 Srov. Uvedení do křesťanského života. Praha: Sekretariát České liturgické komise, 1987, 24. 
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nebo dokonce povinnost udělit iniciační svátosti dětem. Zároveň se zdůrazňuje pedagogické 
působení svátosti. 

Velkým přínosem pro oba obřady, zvlášť v rámci jedné katolické církve bude vzájemná 
snaha pochopit a respektovat jednotlivé zvláštnosti obřadu a také úsilí a vzájemné doplnění a 
duchovní obohacení, aby podle slov blahoslaveného papeže Jana Pavla II. „církev dýchala 
oběma plícemi“. 
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