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Anotace 

 Tato diplomová práce nese název Problémy přípravy ke křtu. Mapuje téma 

přípravy na křest v biblických, historických a současných prakticko-

teologických souvislostech. Hlavním záměrem je prozkoumat koncepce, důra-

zy a základní aspekty přípravy na křest vybraných představitelů křesťanských 

církví: církve římsko-katolické, Českobratrské evangelické a evangelických 

církví v Německu. Práce postupuje v pěti krocích. 

 Nejprve se zabývá otázkou křtu, předkřestní přípravy a křtu dětí v Novém 

zákoně. Dále popisuje vybrané katechetické přístupy v průběhu dějin, až do 

jejich zániku. Ve třetí části reflektuje přístupy jednotlivých reformačních smě-

rů. Čtvrtá část již pojednává o konkrétních vybraných církvích a jejich přístu-

pech k přípravě ke křtu, které zprvu představuje z teoretické stránky, později se 

opírá o konkrétní autory a jejich zpracování příprav ke křtu. V páté části do-

chází ke zhodnocení těchto jednotlivých příprav, jejich základních aspektů 

 a k jejich zařazení do několika tematických okruhů.  

  

 

Klíčová slova 

Křest, katecheze, zájemce o křest, předkřestní rozhovor 
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Summary 

 Problem of preparation for baptism  

This thesis is called “The Problems of the Preparation for a Baptism”. It 

deals with the theme of the preparation for a baptism in current practical-

theoretical circumstances. Its main purpose is to study the conceptions, the 

emphasis and the fundamental aspects of the preparation for a baptism of se-

lected representatives of Cristian churches: the Latin Church, the Evangelical 

Church of Czech Brethren, and on the field of German Protestant churches. 

The work advances in five steps.  

At first the work deals with the question of a baptism, pre-baptismal prepa-

ration and the baptism of children in the New Testament. Then it describes 

selected catechetical processes throughout history up to their extinction. In the 

third part it reflexes the procedures of the particular reformation movements. 

The fourth part of the work deals with concrete selected churches and their 

approach to the preparation for a baptism that are at first conceived from a the-

oretical point. Later it is based on concrete authors and their rendition of the 

preparations for a baptism. In the fifth part there is a conclusion of those par-

ticular preparations, their basic aspects and their classification into several 

thematic areas. 

 

 

 

Key words 

Baptism, Catechesis, Applicant for a baptism, Pre-baptismal conversation  
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Úvod 

 

 Práci Problémy přípravy ke křtu jsem se rozhodla sepsat z několika pohnu-

tek. Sama jsem předkřestní přípravou před svým křtem neprošla. Ač jsem ještě 

jako osmiletá nebyla ve věku plného porozumění významu křtu, přesto si mys-

lím, že by se již v tomto věku při osobním rozhovoru s farářem o mé víře 

a o tom, co křtem vzniká, utvářel zásadní krok do života víry. 

V Českobratrské církvi evangelické jsem poznala různé pohledy na křest. 

Nejvíce zarážející pro mě bylo zjištění, že někteří faráři nepovažují křest za 

podstatnou složku aktivního života v církvi. 

Naopak velmi pozitivně na mne zapůsobily časté osobní rozhovory o křtu 

s evangelickými faráři, zmiňovanými ve 4. a 5. kapitole. Značně podnětnými se 

mi též staly přednášky prof. Filipiho a Landové, ThD. o kazuáliích.   

 

Předmětem této práce je zpracovat téma přípravy na křest, neboť v odborné 

protestantské teologické literatuře dosud chybí. Můžeme se setkat s poměrně 

širokým spektrem rozmanitých přístupů k přípravě na křest. Ať již co se týče 

počtu jednotlivých setkání zájemců o křest s farářem (katechetou), či co se týče 

náplní probíraných témat (na základě katechismů, vlastních důrazů, liturgické-

ho pořádku křestních bohoslužeb, apod.).  

 

Cílem této diplomové práce je seznámit se s několika aplikovanými přípra-

vami na křest v Římsko-katolické církvi, Českobratrské církvi evangelické a na 

půdě německých protestantských církví. Dalším cílem je tyto přípravy na křest 

vzájemně porovnat, najít v nich důrazy a naopak nedostatky v porovnání 

s ostatními přípravami. Dostatečným cílem této práce by bylo shrnutí jednoho 

možného návrhu na utvoření přípravy na křest v současnosti (pokud to lze). 

Shrnutí by se mělo docílit na základě zjištěných údajů v této práci. Tím by 

vznikla jedna, pro všechny zájemce o křest použitelná příprava. Ta by pak 

mohla být mnohým oporou pro vlastní utváření osnovy pro přípravu na křest. 

Práce Problémy přípravy na křest je rozdělena do pěti kapitol. První kapito-

la se zabývá pojmem křest, jak jej vystihuje Nový zákon. Poté výčtem jeho 

jednotlivých významů, které se se křtem v novozákonních textech pojí. Tato 

kapitola též otevírá úvahu o existenci (či absenci) přípravy na křest a jejích 

náznaků v Novém zákoně. Pro doplnění novozákonní tematiky křtu pak první 

kapitola stručně popisuje otázku křtu dětí. 
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 V druhé kapitole se zaměřuji na dějiny katechumenátu, jeho rozvoj a po-

stupný zánik díky velkému pokřesťanštění (především Evropy). 

Tato kapitola pak pozvolna přechází do následující (třetí kapitoly), která  

ještě přetrvává v historickém pojetí tématu, ale zabývá se jednotlivými refor-

mačními směry. 

Čtvrtá kapitola je již plně zaměřena na cíl práce a popisuje nejprve teoretic-

ky přístupy k přípravě na křest jednotlivých církví, aby posléze představila 

několik zvolených autorů, kteří popsali osnovu (či metody) přípravy na křest, 

v pro ně autentickém prostředí. 

Závěrečná kapitola pak prověřuje, který autor zohledňuje některé z pěti vy-

braných témat, či v nich naopak zcela absentuje a svou přípravu zaměřuje spíše 

jiným směrem.  

 



9 

 

1. Křest v pohledu Nového zákona  

 

Křesťanské církve se opírají o Písmo. Abychom mohli vhodně uchopit  

pojem „křest“ a „příprava na křest“, je třeba se také v této věci obrátit na Písmo 

a zhodnotit, jaké funkce, obsahy a významy křest v Novém zákoně nese. Pokud 

bychom chtěli toto vhodně provést, bylo by třeba si nejprve vyjasnit pojem 

křest v Novém zákoně (o tom pojednává kapitola 1.1. Co je křest). Na základě 

tohoto vymezení pojmu pak můžeme sledovat, jaké různé významy křest 

v Novém zákoně může mít (viz kapitola 1.2. Významy křtu). Tím získáme urči-

tý přehled jednotlivých křestních obsahů.  

Poté, co představíme základní aspekty pojetí křtu v Novém zákoně, se za-

měříme na otázku přípravy na křest (1.3. Příprava na křest). Jde o otázku, zda 

lze v novozákonních textech dohledat nějaké prvky předkřestní přípravy. 

Závěrem této kapitoly se ještě stručně zastavíme u otázky křtu dětí. Budeme 

se zabývat tím, jak se k němu staví či naopak k němu mlčí Nový zákon (1.4. 

Otázka křtu dětí). To není zásadní téma pro tuto práci, ale jelikož na téma křtu 

dětí přichází několikrát řeč (např. již v kapitole 1.3. Příprava na křest), je třeba 

o něm alespoň minimálně pojednat.  

   

 

1.1.  Co je křest 

 

Křest, popisovaný v Novém zákoně, je daností (proto není téměř ani vysvět-

lován či zdůvodňován). Již od svého počátku se stal základním a zcela speci-

fickým znakem křesťanství.
1
 

Z pohledu Nového zákona není křest podmínkou ke spasení, ale jeho ujiště-

ním. Podmínkou se ve křtu stává dílo Ježíše Krista.
2
 

Od počátku lidé rozuměli křesťanskému křtu jako novému stvoření a obrácení, 

které dá celému životu, v němž určují cestu Slovo a Duch Kristův, nové na-

směrování a nový charakter.
3
 

                                                 
1
 Viz ROSKOVEC, Jan, Problém křtu ve světle Nového zákona, in: Teologická reflexe IV 

(1998), s. 33. 
2
 Více in: ROSKOVEC, Jan, Problém křtu ve světle Nového zákona, in: Teologická reflexe 

IV (1998), s. 52. 
3
 Sk 2, 38; Tit 3, 5; 2K 5, 17. 
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Pokřtění jsou nazýváni křesťané, protože jsou ve víře tak úzce spojeni 

s Kristem, že jsou přibráni na jeho cestu skrze smrt k novému životu.
4
 

Křesťané jsou společenství pokřtěných údů, které se hlásí ke Kristu jako své 

hlavě, otevírají se jeho působení a jsou vzájemně spojeni v jednom Duchu.
5
 

 

„Křesťanský křest je ve svém základě obřad, jímž je člověk formálně  

a s vnější zřetelností odkázán na Kristovo dílo. A Kristovo dílo je zároveň  

i mocí, která tento odkaz činí účinným a platným: spojujeme se ve křtu 

s Kristem
6
 proto a tím, že on se spojil s námi.“

7
 

 

„Křest je viditelné namočení, které odkazuje k obmytí a novému počátku, 

překročení atd., které je pro člověka v Kristu.“
8
  

 

K vysvětlení toho, co se ve křtu vytváří, používá Nový zákon přirovnání, 

z nichž se v průběhu dějin vyvinuly symbolické události. Tyto události, které 

interpretují křestní dění. 

Kdo je pokřtěn, je vodou zachráněn
9
, je obmyt

10
, je označen

11
, je posvě-

cen
12

, je rozzářen
13

, oblékl Krista
14

, je povolán dosvědčovat víru
15

. 

 

 

1.2.  Významy křtu 

 

                                                 
4
 Mk 16, 16; Ř 6, 3n; J 15,5. 

5
 1K 12, 13; Ř 12, 5; Ef 4, 3-6. 

6
  Spojení s Kristem = začlenění do společenství; dar Ducha sv.; očištění před Bohem; nové 

zrození. 
7
 ROSKOVEC, Jan, Problém křtu ve světle Nového zákona, in: Teologická reflexe IV 

(1998), s. 45. 
8
 ROSKOVEC, Jan, Problém křtu ve světle Nového zákona, in: Teologická reflexe IV 

(1998), s. 49. 
9
 1Pt 3, 20n. 

10
 1K 6, 11. 

11
 Ef 1, 13f.; 2 Tm 2, 19. 

12
 2K 1, 21 f.; 1J 2, 27; 1Pt 2, 9. 

13
 Ef 5, 14; Ef 5, 8; Žd 6, 4. 

14
 Ko 3, 10; Ga 3, 27-28. 

15
 Iz 50, 4; Ř 10, 14.17.10. 
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První křest, který je uveden v Novém zákoně, je křest Janův
16

. Jeho křest  

se liší od dosavadních (starozákonních) křtů ve třech věcech: ve faktu neopa-

kovatelnosti aktu, v přijetí odpuštění hříchů a v roli křtitele (nešlo o křtění sebe 

samého)
17

. Jan vykonával křest ve vodách Jordánu. Křest je spojen s pojmem 

METANOIA (vyznání hříchů, obrácení či pokání) a konal se jako znamení 

obrácení (Mt 3, 6; Mk 1, 4n; Lk 3, 3nn) a odpuštění hříchů (Mk 1, 4). Jan Křti-

tel a jeho následovníci kladli velký důraz na porozumění těmto „rituálům ob-

mytí
18

“. Jan Křtitel tedy vyzýval lid, aby se nechal pokřtít a obrátil se. Mnohé 

oslovilo jeho kázání natolik, že se vypravili k Jordánu, kde se nechali pokřtít.
19

  

Křest Jana Křtitele 
20

 navazuje na tradici Starého zákona. Jan Křtitel má dle 

tvrzení Mrázka
21

 analogické motivy k vyvedení Izraele na poušť: Místo, které 

si zvolil (judská poušť), „i způsob života byly srozumitelnými odkazy ke staro-

zákonnímu vyjití na poušť; shromažďování zástupů kolem Křtitele pak konsti-

tuováním putujícího Izraele na cestě z ‘egyptského domu služby’ do zaslíbené 

země“. Janův křest má tedy význam přechodu ze starého života do života no-

vého – překonání vody (překročení řeky) a následný vstup do nové, zaslíbené 

země (Božího království). 

                                                 
16

 Proto je Jan nazýván „Křtitel“. 
17

 MESSNER, Reinhard, Einführung in die Liturgiewissenschaft, Paderborn: Ferdinand 

Schöningh, 2001, s. 64. 
18

 Křest není v tehdejším náboženském prostředí neobvyklým náboženským aktem, vyhra-

zeným pouze pro náboženství Izraele respektive pro křesťany. V té době bylo běžné provádět 

různé kultické úkony, při nichž se osoby nebo předměty rituálně očišťovaly vodou.  

Tyto rity se jmenují „ rity očištění“. Při nich se nábožensky nečisté v rámci obřadu očišťuje 

vodou, omývá. „Špínou“ může být hřích, jako například ve křtu, který vykonával Jan Křtitel  

a který byl křtem „na odpuštění hříchů“, nebo to může být očištění od kontaktu s nečistým 

prostředím, věcí či osobou (např. malomocný člověk apod.).  

Například novorozenec by měl být po narození očištěn a také ten, kdo vykonává svěcení, se 

musí očistit, neboť má opustit obyčejný, profánní svět. Musí se očistit také po službě, aby ve 

svatém prostoru ponechal „nákazu svatosti“, kterou se během služby „infikuje“.  

V novozákonní době měla samozřejmě starozákonní pravidla k obmytí, koupelím atd. svou 

platnost. Nový zákon na ně tedy navazuje, i když jejich význam přetváří. Více in: BETZ, J., 

Taufe, in: FREIS, Heinrich (Hg.), Handbuch theologischer Grundbegriffe, München 1962, 

Band 2, s. 614-630; ROSKOVEC, Jan, Problém křtu ve světle Nového zákona, in: Teologická 

reflexe IV (1998). 
19

 Srov. Mt 3, 5. 
20

 Mt 3; Mk 1, 2-8; Lk 3, 1-20; J 1, 19-34. 
21

 MRÁZEK, Jiří, Křest dětí z pohledu Nového zákona, in: Teologická reflexe II (1996),  

s. 11-12. 
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Jan (jehož přízvisko „Křtitel“ již samo vypovídá o tom, jak zřetelný byl 

v jeho kázáních důraz na křest) výzvu ke křtu stále spojoval s „obrácením“, 

proto se začalo brzy mluvit o ‘obrácení’. Lidé vyznávali své hříchy
22

, byli křtě-

ni v Jordánu
23

 a vycházeli z vody očištěni. S tím bylo spojeno osobní předse-

vzetí dále nehřešit. Taková zásadní proměna v životě člověka se pak nazývá 

‘obrácení’.   

Také víme, že Jan při křtu Ježíše poukazoval na to, že křtí pouze vodou, ale 

po něm přijde někdo, kdo bude křtít ohněm a Duchem svatým
24

, protože je 

‘mocnější’ než Jan.
25

 Tímto výrokem odkazoval na Ježíše Krista.
26

 

V Novém zákoně zpravidla nenajdeme žádnou zmínku o tom, že by snad 

sám Ježíš křtil. Jediná zmínka, která to dosvědčuje, je zanesena v Janově evan-

geliu
27

. Tento fakt je na základě zmíněných textů možný, ale ne jistý. Důležitý 

je rozdíl mezi Janovým křtem Ježíše a křtem praktikovaným později v křesťan-

ství. Janem ohlášený eschatologický křest Duchem se uskutečnil na Ježíši. 

Tímto aktem začíná doba spásy.
28

 

Křesťanský křest má na rozdíl od Janova své specifické rysy. J. Roskovec 
29

 

je předkládá v těchto bodech: 

 „křest jako vstup do nového společenství“ (do církve). Křest se tak stá-

vá znamením příslušnosti k církvi. Tohoto porozumění křesťanského 

křtu se drží novozákonní tradice
30

 s výjimkou křtu etiopského  

dvořana
31

. V církevní tradici je proto zachováno vykonávání křtu do 

                                                 
22

 Srov. Mt 3, 6. 
23

 Řeka Jordán byla důležitá též při přechodu Izraele do zaslíbené země. Užití Jordánu při 

Janově křtu může mýt význam opětovného návratu na počátek (přiznání se k exodu). Více in: 

ROSKOVEC, Jan, Problém křtu ve světle Nového zákona, in: Teologická reflexe IV (1998),  

s. 36. 
24

 Srov. Mt 3, 11. 
25

 Srov. Mk 1, 7. 
26

 BETZ, J., Taufe, in: FREIS, Heinrich (Hg.), Handbuch theologischer Grundbegriffe, 

München 1962, Band 2, s. 614-630. 
27

 J 3, 22; 4, 1. 
28

 MESSNER, Reinhard, Einführung in die Liturgiewissenschaft, Paderborn: Ferdinand 

Schöningh, 2001, s. 68. 
29

 In: ROSKOVEC, Jan, Problém křtu ve světle Nového zákona, in: Teologická reflexe IV 

(1998), s. 38 – 45. 
30

 Sk 8, 16nn; 10, 47; 1K 12, 13. 
31

 Sk 8, 39. 
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konkrétního křesťanského společenství (sboru) při jeho shromáždění. 

  

 „křest ‘ve jméno
32’, v Krista“ je hlavním rysem křesťanského křtu. Tím 

je zdůrazněno zaměření na osobu Ježíše Krista, jeho následování  

a „participování“ na tom, co za nás vykonal. Ježíš je „v roli příjemce 

křtěného, v roli cíle křtu“.  Tento křest je „jednoznačně daný Kristovou 

osobou a jeho dílem“.
33

 Novozákonní pojetí křtu je především  

Kristovým aktivním přijetím a rozhodnutím se pro člověka.  

 „křest ve spojení s Duchem sv.“ Jedná se o předpověď Jana Křtitele
34

  

a její následné naplnění letniční událostí
35

. „Duch sv. se ke křtu přizná-

vá v plné svobodě.“ 
36

 

 „posun důrazu na ‘působnost’ křtu.“ A) očištění, které navazuje na  

„základní symboliku vody-obmytí“
37

. B) nové lidství, které je předpo-

kladem pro lidské účastenství na Božím království, se stává jeho obno-

vou (smrt a nový život, tedy ‘znovuzrození’). C) pečeť – zatímco u Pav-

la se jedná o symboliku Ducha svatého (Duch jako pečeť
38

), v Janově 

zjevení se může jednat o skutečnou metaforu křtu.
39

 

 „radikalizace změny spojené se křtem“ 

Pavel nazývá příběh exodu křtem – jde o přechod „územím smrti na druhou 

stranu, do bezpečí, tam, kde je život“. Oproti Janovi však Pavel považuje tento 

                                                 
32

 Roskovec zmiňuje čtyři možné varianty užití v Novém zákoně:  

 1) křest ve jménu (Sk 10, 48)  

 2) křest na jméno (Sk 2, 38)  

  3) křest ve jméno (Sk 8, 16)  

 4) křest v Krista (Ga 3, 27). 
33

 ROSKOVEC, Jan, Problém křtu ve světle Nového zákona, in: Teologická reflexe IV 

(1998), s. 39. 
34

 Mt 3, 11. 
35

 Sk 1, 4b-5. 
36

 ROSKOVEC, Jan, Problém křtu ve světle Nového zákona, in: Teologická reflexe IV 

(1998), s. 43. 
37

 Sk 22, 16; 1K 6, 11; Ef 5, 25-27; Tt 3, 5. 
38

 2K 1, 22; Ef 1, 13; 4, 30. 
39

 Zj 7, 2-4; 9, 4. 
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křest za „křest v Mojžíše“ (pro odlišení od křesťanského křtu v Krista) – lid 

vložil v Mojžíše naprostou důvěru.
40

  

Křest zmiňovaný Pavlem v Ř 6, 1nn; 6, 4 a Ga 3, 26-29 má „roli faktu, na 

který Pavel poukazuje“.
41

 

V 1. listu Petrově
42

 je řeč o předobrazu křtu v příběhu o Noemovi
43

. Starý 

svět byl zatopen a zničen vodou. Do nového světa vstupuje pouze osm přeži-

vších.
44

  

List Římanům
45

 popisuje křest jako ‘pohřbení ve smrt’ s Kristem, nutné pro 

vstup na cestu nového života. 

V popavlovském listě Titovi
46

 je zmíněn křest metaforicky, jako obmytí, 

znovuzrození k novému životu.
47

 

List Koloským
48

 vypovídá o důležitosti křtu a jeho srovnatelné důležitosti  

s obřízkou (obřízka je nutností pro podíl na Božím lidu; křtem máme podíl na 

Kristově obřízce, a proto již vlastní obřízky není třeba).
49

  

Evangelisté Matouš
50

, Marek
51

 a apoštol Pavel
52

 dávají křestní obmytí do 

souvislosti s vyznáním víry v Ježíše Krista. Vyznání je zpravidla následkem 

                                                 
40

 MRÁZEK, Jiří, Křest dětí z pohledu Nového zákona, in: Teologická reflexe II (1996),  

s. 12;   

ROSKOVEC, Jan, Problém křtu ve světle Nového zákona, in: Teologická reflexe IV (1998),  

s. 46 – 47.  
41

 ROSKOVEC, Jan, Problém křtu ve světle Nového zákona, in: Teologická reflexe IV 

(1998), s. 40. 
42

 1Pt 3, 18nn. 
43

 Předobrazem křtu je zde záchrana (spasení), jak popisuje ROSKOVEC, Jan, Problém 

křtu ve světle Nového zákona, in: Teologická reflexe IV (1998), s. 46. 
44

 MRÁZEK, Jiří, Křest dětí z pohledu Nového zákona, in: Teologická reflexe II (1996),  

s. 13. 
45

 Ř 6, 3nn. 
46

 Tt 3, 4nn. 
47

 Viz ROSKOVEC, Jan, Problém křtu ve světle Nového zákona, in: Teologická reflexe IV 

(1998), s. 40-41; 47-48. 
48

 Ko 2, 11-13. 
49

 Více in: ROSKOVEC, Jan, Problém křtu ve světle Nového zákona, in: Teologická reflexe 

IV (1998), s. 48. 
50

 Mt 28, 17nn. 
51

 Mk 16, 16. 
52

 Ř 6,  3n. 
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předchozího zvěstování, proto už od samého začátku lze mluvit o jakési přípra-

vě, spočívající v přijetí víry v Ježíše Krista.
53

 

 

 

1.3.  Příprava na křest 

 

V mnohých novozákonních epištolách se pisatelé obracejí na společenství 

pokřtěných věřících. Zřejmě právě proto nebyl důvod vysvětlovat či popisovat 

samotný křestní rituál nebo přípravu věřícího na křest. 

V textu Nového zákona nenajdeme jedinou zmínku o průběhu přípravy na 

křest. Proto nemůžeme tvrdit, že první křesťané byli na křest připravováni po-

dobným způsobem jako v dnešní době.  

I když z doby apoštolů nemáme žádné zřetelné zmínky o jasně vedené pří-

pravě na křest, lze ve Skutcích apoštolů nalézt stopy něčeho, co mohlo být pří-

pravou ke křtu, či lépe řečeno motivy, vedoucími zájemce k tomu, nechat se 

pokřtít. Tyto motivy jsou níže vyjmenovány: 

 Sk 2, 37-41: 

37
 Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: "Co máme 

dělat, bratří?"  
38

 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. 
39

 Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, 

náš Bůh." 
40

 A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: "Zachraňte se z tohoto 

zvráceného pokolení!"   
41

 Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. 

 

 Na základě Petrovy řeči a zasažení Duchem svatým
54

 se mnozí nechali 

pokřtít.  V textu můžeme vyčíst, že pro křest měli tito lidé určité ‘předpo-

klady’, jako např. to, že byli zbožnými židy. Viděli zázrak, který jim Petr 

vysvětlil, a to jim stačilo k vůli připojit se k tomuto lidu, přijmout Ježíše 

Krista ve vlastním křtu.  

 

                                                 
53

 POKORNÝ, Ladislav, Světlo svátostí a času, Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 

1981, s. 19. 
54

 Sk 2, 1-41. 
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 Sk 8, 12-17 
12

 Ale když uvěřili Filipově zvěsti o Božím království a o Ježíši Kristu, dávali se pokřtít 

muži i ženy.  
13

 Tu uvěřil i sám Šimon, dal se pokřtít, byl stále s Filipem a nevycházel z úžasu, když 

viděl, jak se tu dějí veliká znamení a mocné činy. 
14

 Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo, poslali k nim 

Petra a Jana. 
15

 Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch svatý, 
16

 neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil; byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. 
17

 Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha svatého. 

 

  Filip zvěstoval Krista a tím zaujal mnoho lidí, kteří se dávali pokřtít. 

Samotný Šimon, místní mág s údajnou božskou mocí, se nechal na základě 

Filipovy zvěsti pokřtít. Zde opět předchází křtu určitá zvěst, na jejímž zá-

kladě posluchači uvěří. Tato, můžeme říci, v krátké době získaná víra, 

ovlivnila lidi natolik, že chtěli ihned změnit svůj dosavadní život.  

 

 V Novém zákoně můžeme vyčíst tyto předpoklady, nutné pro křest: 

 Zvěstování evangelia (Ř 10, 17)   

   Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova. 

 Vlastní víra křtěnce, která vznikla na základě zvěstování Božího Slova 

a přijetí Ducha svatého (Sk 8, 37; 10, 47)  

Filip mu řekl: „Jestliže věříš celým svým srdcem, nic tomu nebrání.“ On mu o d-

pověděl: „Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží.“  

"Kdo může zabránit, aby byli vodou pokřtěni ti, kteří přijali Ducha svatého jako my?" 

V raném křesťanství, a to především u Pavla, jsou evangeliem zvěstované 

události spásy přijímány a přivlastňovány výhradně vírou.
55

 Neobjevuje se zde 

vzorec, který by určoval sílu víry, a tedy připravenost kandidáta pro křest. 

Uvědomme si, že křesťanství bylo v úplném počátku nedogmatizováno. 

Jednalo se o nový, dosud nepoznaný směr přístupu k životu, životní víry,  

o který projevilo zájem velké množství lidí. Touha po křtu byla veliká, síla 

zvěsti evangelistů byla velkolepá. Všichni se společně ve sborech učili žít život 

podle Kristova příkladu. Společně byli na počátku nové cesty s Bohem - tedy 

jak první členové sboru, tak nově příchozí, o křest žádající pohané či Židé.   

 

                                                 
55

 BORNKAMM, Günther, Apoštol Pavel, Praha: Kalich, 1998, s. 142. 
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Podle Nového zákona je pořadí takovéto: zvěstování, víra, pak křest vo-

dou.
56

 Přijetí křtu je tedy podmíněno zvěstí a vírou. Rozhodně to není ‘přípra-

va’ v našem pojetí, ale již je patrné, že vždy musí být nějaký krok před přijetím 

křtu – krok ‘předkřestní víry’. 

 

Všechny novozákonní výpovědi o křtu vodou mluví o křtu lidí, majících ví-

ru. Vždy jsou směřovány k těm, kteří jsou dost staří na to, aby sami mohli po-

rozumět novozákonní zvěsti evangelia a aby je mohla nějak niterně zasáhnout. 

Tedy aby slyšeli, uvěřili a nechali se pokřtít. Proto nenajdeme v Novém zákoně 

žádný podklad pro přípravu dětí na křest a je nanejvýš pravděpodobné, že křty 

dětí v té době z výše uvedených důvodů neprobíhaly.
57

 

 

Ernst G. Maier
58

 zmiňuje konkrétně tato biblická místa, v nichž je zazname-

nán postup, vedoucí ke křtu: 

a) Sk 2, 37-41 namířeno na lidi, kteří byli zatíženi otázkou popsanou ve 

verši 37. Uposlechli Petra, přijali jeho slova, obrátili se a nechali se 

pokřtít. 

b) Sk 8, 12, mluví o lidech, kteří uslyšeli zvěstování Filipa, potkalo je 

osobní rozhodnutí a nechali se pokřtít.  

c) Sk 8, 35-39 mluví o člověku, který uslyšel zvěstování evangelia, který 

slyšenému zvěstování uvěřil, který osobně o křest požádal, a který se 

nechal pokřtít.
59

 

                                                 
56

 Mt 28, 19; Mk 16, 16; Sk 2, 38+41; 8, 12-13, 8, 35-58, 9, 17-18; 10, 43; 14, 27; 18, 8. 
57

 Častým tématem ve Skutcích apoštolských (16,  14-15; 16, 18; 18, 8) je křest celé 

rodiny (οικος). Znamená to, že byli pokřtěni všichni – celý dům. Bylo tedy zřejmě 

pamatováno také na služebníky, kteří museli přijmout víru svého pána.   

Neměli bychom opomenout, že do společenství  οικος patří také děti. Dalo by se tedy 

říci, že již v Novém zákoně zřejmě existovala možnost křtu dětí a nemluvňat.  

Mt 19, 13-15 - eklesiologický kontext tohoto místa je hlavním důvodem výkladu v tom smyslu, 

že je zde zmíněna běžná praxe křtu dětí v prvotní církvi. 
58

 MAIER, Ernst G., Die Taufe im Neuen Testament, Konferenz für Gemeinde  

gründung, Deutsche Gemeinde-Mission e.V. und Biblischer Missionsdienst Gammertingen, 

1982, s. 6-7. 
59

 SCHMIDT, Gerhard, Katechetische Anleitung, München, 1947, s. 7:   

  Sk 8,27-40 – „Prvky katechetického procesu:  

   1)Boží příkaz (v. 26.29)   

   2)otevřená bible   

   3)křest jako východisko (pokřtěný vyučuje) a jako cíl   

   4)osobní svědectví o ukřižovaném a vzkříšeném spasiteli   
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d) Sk 10, 47-48 mluví o lidech, o nichž Kornelius ve verši 33 řekl: Nyní 

jsme tu všichni shromážděni před Bohem a chceme slyšet vše, co ti 

Pán uložil. Všichni byli pokřtěni poté, co přijali Ducha svatého. 

e) Sk 16, 14-15 mluví o ženě, jejíž srdce otevřel Pán, a která o sobě řekla: 

že uvěřila v Pána; a jejíž dům ve čtyřicátém verši byl plný bratří, se kte-

rými se Pavel shledal a k nimž mluvil. 

f) Sk 16, 33 mluví o žalářníkovi a o jeho celém domu. Celým domem jsou 

v tomto textu myšleni lidé, které žalářník uprostřed noci probudil a jimž 

Pavel a Silas zvěstovali evangelium, a o nichž je ve třicátém čtvrtém 

verši řečeno: s celou rodinou se radoval, že uvěřili v Boha. 

g) Sk 18, 8 mluví o Krispovi, představeném synagogy, o němž je řečeno, 

že: všichni, kteří byli v jeho domě, uvěřili Pánu; také mnozí z Ko-

rinťanů, kteří Pavla poslouchali, uvěřili a dali se pokřtít.  

 

Díky skutečnosti, že příprava ke křtu není v Novém Zákoně nijak tematizo-

vaná, vyvstává otázka, jaká byla skutečná praxe při prvních křtech, zmiňova-

ných celkem jasně v Bibli. Můžeme říci, že proběhly spontánně, bez přípravy? 

Pak bychom ale museli ‘zamhouřit oči’ nad náznaky jakýchsi rozhovorů, při-

pravujících adepta na křest (viz výše v této kapitole). Nebo máme usuzovat 

právě z těchto náznaků, že přípravy na křest byly jasně dány? Nebo snad  

nejsou v Bibli zachyceny právě proto, že se jednalo o úkon všem srozumitelný, 

jasný a známý? Tím bychom takto závažné téma zcela jistě neměli odbýt.  

S jistotou můžeme říci, že v Bibli nenajdeme žádný text, odkazující 

k předkřestní přípravě, ani text, který by vůbec nějaký takový proces potvrzo-

val.  

Z výše uvedeného lze shrnout, že pro přijetí křtu nebyla vyžadována 

v prvotní církvi žádná předkřestní příprava. Samotný křest byl motivován zvěs-

továním a vlastní vírou zájemce. 

 

 

                                                                                                                                 
   5)rozhovor  

   6)vyznání (v. 37)  

   7) učitel je duchem odveden, neváže katechumena na svou osobu   

   8) radost z přijetí evangelia)“. 
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1.4.  Otázka křtu dětí 

 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole (1.3. Příprava na křest), Nový 

zákon neobsahuje výrok, potvrzující křest dětí, stejně tak jej ani nezamítá
60

. 

Z toho bychom mohli vyvodit především fakt, že „na křtu není v Novém záko-

ně nejdůležitější, zda křtěncem je dítě či dospělý“
61

. Novozákonní křestní for-

mule mohou být užity stejně při křtu dospělého, jako při křtu dítěte.
62

  

Roskovec upozorňuje, že v „žádné novozákonní výpovědi o křtu není ani  

v nejmenším stavěno na tom, co křtěnec při křtu prožil, důležitý je vždy fakt 

křtu!“
63

  

Mluvíme-li o křtu, odkazujícím na exodus
64

, pak nelze ani odmítat křest dě-

tí, neboť, jak tvrdí Mrázek, nelze zanechat děti na poušti, než dospějí a budou 

schopny se samy rozhodnout pro přijetí křtu. Naopak je spíše vezmeme s sebou 

a teprve ‘v novém životě’ (po křtu) jim budeme vše mimo nebezpečí vysvětlo-

vat.  

Stejně je tomu i v příběhu o Noemovi
65

. Nelze nechat děti utopit, protože 

tomu ještě nerozumí a nemohou se tudíž samy rozhodnout. „Celé rodiny vstu-

pují do ‘nového světa’“, nového počátku. Děti jsou do tohoto počátku zahrnuty, 

ač jej samy ještě vědomě nepřijaly.  

Podle Pavla
66

 je součástí křtu přechod ze starého života přes pohřbení a smrt 

s Kristem k novému životu. K tomu člověk dochází smrtí, tedy zbavením se 

hříchu. Navíc do nového života nevstupuje vlastním zapříčiněním, ale zno-

                                                 
60

 K tomu lze zaujmout východisko jak negativní (křest dětí není v Novém zákoně vyjád-

řen, protože nebyl ani uskutečňován – první křesťané byli pouze dospělí a uvěřivší), tak pozi-

tivní (o křtu dětí se nepíše, protože byl samozřejmostí, kterou nebylo třeba nijak zdůrazňovat; 

křtěny byly celé rodiny) viz výše in: 1.3. Příprava na křest. 
61

 MRÁZEK, Jiří, Křest dětí z pohledu Nového zákona, in: Teologická reflexe II (1996),  

s. 11. 
62

 ROSKOVEC, Jan, Problém křtu ve světle Nového zákona, in: Teologická reflexe IV 

(1998), s. 50; MRÁZEK, Jiří, Křest dětí z pohledu Nového zákona, in: Teologická reflexe II 

(1996), s. 10-16. 
63

 ROSKOVEC, Jan, Problém křtu ve světle Nového zákona, in: Teologická reflexe IV 

(1998), s. 50. 
64

 Více in: MRÁZEK, Jiří, Křest dětí z pohledu Nového zákona, in: Teologická reflexe II 

(1996) - viz 1.2 významy křtu. 
65

 Viz 1.2 významy křtu. Více in: MRÁZEK, Jiří, Křest dětí z pohledu Nového zákona, 

in: Teologická reflexe II (1996). 
66

 Např. Ř 6. 
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vuzrozením (v řeckém originále je užito pasivum, tedy ‘přijetí za syna’ z Boží 

strany
67

). Podmínky pro vkročení na cestu nového života jsou tedy stejné pro 

dospělého jako pro dítě (bezhříšnost a Boží přijetí). 

 

 

1.5.  Shrnutí 

 

Novozákonní křest je základním znakem křesťanství, ujištěním o spasení, 

obrácení, obmytí, novým počátkem lidského života a vysláním dosvědčovat 

křesťanskou víru. Kdo je pokřtěn, je vodou zachráněn a ve svém křtu obléká 

Krista
68

.  

Křest má v Novém zákoně několik významů: u Jana Křtitele má význam  

obrácení a odpuštění hříchů. Na rozdíl od Janova křtu má křesťanský křest rysy 

začlenění do církve, zaměření na osobu Ježíše Krista, spojení s Duchem sva-

tým. Pavel zdůrazňuje pojetí křtu jako smrt s Kristem, nutnou pro vstup do 

nového života. Stejné důrazy drží též popavlovský list Titovi. Přijetí víry 

v Ježíše Krista se stává dle Matouše, Marka a Pavla vyznáním. 

V novozákonní tradici se nesetkáme s popisem přípravy ke křtu ani textem, 

který by vůbec nějaký takový proces potvrzoval. Jediné, co zde můžeme vyčíst, 

jsou určité motivy vedoucí zájemce k tomu, nechat se pokřtít. Jedná se o zvěs-

tování a víru, motivy nutné k přijetí křtu, tedy motivy ‘předkřestní víry’. Z výše 

uvedeného lze shrnout, že pro přijetí křtu nebyla vyžadována v prvotní církvi 

žádná předkřestní příprava. Samotný křest však byl motivován zvěstováním  

a vlastní vírou zájemce. 

Stejně jako se Nový zákon nezmiňuje o přípravě na křest, nezmiňuje se ani 

o křtu dětí. Nelze tedy rozhodnout, zda byl běžnou, všem jasně známou situací, 

kterou již nebylo třeba v novozákonních textech zmiňovat, či zda nebyl apliko-

ván z důvodu předpokladu víry křtěného. 

 

                                                 
67

 In: MRÁZEK, Jiří, Křest dětí z pohledu Nového zákona, in: Teologická reflexe II (1996), 

s. 14. 
68

 Ko 3, 10; Ga 3, 27-28. 
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2. Příprava na křest ve staré církvi, středověku  

a na prahu novověku 

 

Poté, co jsme si představili křest a jeho přípravu v Novém zákoně, je nutné 

zohlednit ještě neméně podstatnou tradici. Ta na novozákonní pojetí nějakým 

způsobem navazovala, reflektovala jej, přijímala a rozšiřovala. V této kapitole 

se tedy zaměříme na otázku přípravy na křest v průběhu dějin. Jedná se zejmé-

na o období vzniku a existence katechumenátu, tedy prvního až šestého století. 

Jelikož se jedná o téma značně široké jednotlivými prvky rozšiřování či zani-

kání katechumenátu, byly zde vybrány jen některé z významných osobností (či 

děl), ovlivňujících katechumenát. 

  

Náboženský proud novozákonní doby byl v rozkvětu, především židovství  

a esejci. Kroky, které uváděly člověka do společenství v Kumránu a v prvních 

křesťanských sborech, jsou překvapivě podobné.
69

  

Zájemce se nejprve podrobil roční zkušební době, během níž si osvojoval 

nový životní styl vně církevního společenství. Jeho vstup do další etapy přípra-

vy závisel na výsledku této zkušební doby (o postupu rozhodovali členové spo-

lečenství). Následně vstoupil do noviciátu na dva roky, během něhož se směl 

postupně účastnit určitých ritů (ale ne všech). Aby mohl zájemce o křest ukon-

čit obě etapy, musel uspět ve ‘zkouškách’, které se týkaly především morálky  

a způsobu života.   

První církev připouštěla ke křtu jen ty zájemce, v jejichž víře proběhlo po-

zorovatelné obrácení a jejichž způsob života byl v průběhu katecheze ozkou-

šen.
70

 

 

Ve staré církvi bylo běžné, připravovat dospělého zájemce na vstup do 

církve katechezí, modlitbou a postupným začleňováním do křesťanské obce 

ještě před tím, než směl přijmout křest a stát se tak plnohodnotným křesťanem. 

Katechumenát byl již koncem druhého století v římském světě pevně ukotven 

řády, které církev určovala a postupně též upravovala v kontextu aktuálních 

                                                 
69

 Více in: DUJARIER, Michel, Kurze Geschichte des Katechumenats, in: kol.aut.,  

Katechumenat in Geschichte und Gegenwart, Leipzig: St.Benno-Verlag GmbH, 1987, s. 27. 
70

 Více in: DUJARIER, Michel, Kurze Geschichte des Katechumenats, in: kol.aut.,  

Katechumenat in Geschichte und Gegenwart, Leipzig: St.Benno-Verlag GmbH, 1987, s. 27-29. 
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potřeb a rozvoje křesťanství. Díky majoritní převaze křesťanů ve společnosti 

(především v Evropě) bylo možné docílit postupným rozmachem graduálního 

pokřtění téměř všech dospělých. Tak se křest pozvolna přetransformoval 

v křest zejména dětí a tím docházelo k progresivnímu zániku doposud nezbyt-

ného katechumenátu. Do té doby byl křest dětí pouze málokdy praktikován. 
71

 

 

 

2.1.  Katechumenát – křest dospělých věřících, propracovaná 

příprava na křest   

 

V souvislosti se křtem znala raná církev tzv. ‘katechumenát’, to je doba me-

zi oficiálním přijetím do kruhu zájemců o křest a skutečným křtem. V tomto 

období byli zájemci o křest poučováni o víře a probíhala takzvaná výuka nábo-

ženství. Především se jim ale po tuto dobu stále více otevíral vnitřní smysl křtu. 

V rané církvi bylo smyslem katechumenátu včlenit zájemce o křest do kon-

krétního společenství sboru, společenství kolem Slova a svátostí. Nejednalo se 

o snahu zabezpečit jasné, intelektuální pochopení nejhlubších obsahů víry. Pro 

začlenění do společenství bylo třeba, aby byl zájemce sám svobodně a pevně 

rozhodnut přijmout víru v Ježíše Krista. Toto přijetí mělo především vyznavač-

skou podobu. Křest dětí byl proto v rané církvi vykonáván jen zřídka. 

Zájemci o křest směli naslouchat kázání. Nesměli se však účastnit žádných 

svátostí. Svátosti tak získaly velmi silný mysterijní charakter, neboť účast na 

nich byla podmíněna křestním rituálem. 

Cesta katechumenů ke křesťanské víře měla dvě dimenze: 

 naslouchání zvěsti evangelia a účast ve společenství sboru. Kate-

chumeni získali poučení o víře jednak od toho, kdo jim byl ustano-

ven k vedení katecheze (v přednicejské církvi šlo o učitele) a jednak 

účastí na bohoslužbě Slova ve sboru, který se za ně na konci modlil, 

bylo jim uděleno požehnání a byli propuštěni ze shromáždění. Od 

čtvrtého století se učení orientovalo především na rozhodujících tex-

tech víry: Vyznání víry a modlitbě Páně. 

 proces životních změn, to je osvojení si křesťanského způsobu živo-

ta, přijetí křesťanských hodnot a zároveň osvobození se od starého 

                                                 
71

 Více in: OPATRNÝ, Aleš, Katechumenát, in: Cesty katecheze, Revue pro katechetiku  

a náboženskou pedagogiku, 2010/2, s. 7 
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způsobu života a jeho důrazů. Katechumenát obsahoval etický záva-

zek.
72

 

Katechumeni byli očištěni exorcismem. Exorcismus nemusel mít nutně něco 

společného s ďáblem či démonem. Spíše se jednalo o rozhodující slovo, které 

je adresováno stvoření ve jménu Boha či Krista. Exorcismus v rámci před-

křestní přípravy stavěl katechumeny do situace soudu, na práh Božího králov-

ství. Bez přijetí soudu a soudící ruky Boží nebyla cesta ke křtu možná.
73

 

Obě dimenze katechumenátu měly předběžný vrchol v aktu zkoušky (skru-

tinii), při níž se zjišťovalo, zda je zájemce o křest vyzbrojen k přijetí křtu. Po-

kud obstál ve skrutiniích, byl katechumen připuštěn ke křtu.
74

 

 

 

2.1.1. Druhé století 

 

V institucionalizovaném katechumenátu se otvíral pro zájemce o křest 

v druhé polovině druhého století proces očištění, obrácení a následně začlenění 

do nového společenství, ale ještě bez plného podílu na eucharistii. Nejčastěji 

byl strukturován do dvou částí – ‘vzdálená’ příprava, která mohla trvat i něko-

lik let; a ‘blízká’ příprava (která se od čtvrtého století sloučila 

s předvelikonočním postním obdobím).   

Ti, kteří se rozhodli přijmout křest, byli od druhé poloviny druhého století 

přijímáni do katechumenátu a tři roky navštěvovali první část bohoslužeb 

(směli slyšet Boží Slovo, jeho výklad a svou účastí dávali podnět k tomu, aby 

se za ně církev modlila – viz 2.2. Postupný zánik katechumenátu). Ve druhém 

století máme první zmínky o existenci katechumenátu. Hlavním zdrojem in-

formací o katechumenátu je text první až šesté kapitoly Didaché
75

. Je v ní ze-

vrubně popsáno, co vše je třeba znát před udělením křtu. Jedná se o ponaučení 

pro katechumeny pomocí křesťanské morálky. V Didaché se mluví o dvou 

                                                 
72

 MESSNER, Reinhard, Einführung in die Liturgiewissenschaft, Paderborn: Ferdinand 

Schöningh, 2001, s. 92-93. 
73

 MESSNER, Reinhard, Einführung in die Liturgiewissenschaft, Paderborn: Ferdinand 

Schöningh, 2001, s. 93-94. 
74

 MESSNER, Reinhard, Einführung in die Liturgiewissenschaft, Paderborn: Ferdinand 

Schöningh, 2001, s. 95. 
75

 Didaché – starokřesťanské dílo z 1. století: Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα 

ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly), zkráceně Didaché. 

Jedná se o shrnutí křesťanského učení, rozdělené do 16. kapitol. 
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cestách – cestě života a cestě smrti. Cesta k životu je díky Ježíšovu Dvojpřiká-

zání lásky. Cesta ke smrti vede porušováním Desatera.
76

 Zásadní otázkou však 

je, zda může být text Didaché skutečně považován za přípravu na křest. Jedná 

se totiž o pravidla společenství, sepsaná na přelomu prvního a druhého století, 

která však byla objevena až roku 1873. Velmi krátce po jejím zveřejnění vznik-

la hypotéza, že se nejedná o raně křesťanský spis, ale o spis židovský (řeč je 

stále o 1. až 6. kapitole textu). „Na základě mezitím nalezených svitků od Mrt-

vého moře bylo možno konstatovat, že hledaný židovský pramen Didaché – 

‘Dvě cesty’ – je vlastně již dlouho znám
77

: je jím Doctrina apostolorum, špatný 

a nedbalý latinský překlad původní židovské předlohy“
78

. Oddíl Didaché 6, 2-3 

nepatří k původním židovským ‘Dvěma cestám’
79

, neboť by byl do textu lépe 

zapracován, než tomu je. Jedná se tedy o jakýsi židokřesťanský dovětek.  

Přijmeme-li tuto kritiku, musíme si uvědomit, že se nejedná o křesťanskou ka-

techezi, ale spíše o židovský text, který má za úkol „povzbudit k etickému  

a humánnímu jednání“
80

. Není však vyloučeno, že „v kruzích kolem Jana  

Křtitele mohly být ‘Dvě cesty’ používány jako jakási křestní katecheze
81

. Do-

mněnka, že ‘Dvě cesty’ jsou původně křestní homilií, se objevuje častěji, od 

samého počátku letopočtu, až po svatého Bonifáce na přelomu sedmého  

a osmého století“
82

. 

 

Zpočátku nebyly zvláštní předpisy o přípravě ke křtu a o doprovodných ob-

řadech, v praxi však taková příprava existovala již v druhém 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 

                                                 
76

 DIDACHÉ, I. - VII., in: DRÁPAL, SOKOL, VARCL. Spisy apoštolských otců, Praha: 

Kalich, 2004, s. 11-18. 
77

 S jistotou lze předpokládat, že byl sepsán ještě před židovskou válkou. 
78

 FLUSSER, David, Esejské dobrodružství, Praha: OIKOYMENH, 1999, s. 95-96. 
79

 Z textu Dvě cesty vychází Doctrina apostolorum a Epištola Barnabášova. Oba texty však 

neobsahují Did. 6, 2-3. 
80

 FLUSSER, David, Esejské dobrodružství, Praha: OIKOYMENH, 1999, s. 99. 
81

 Autor textu mohl být klidně i Ježíšův současník;  

Křesťanský zpracovatel považoval Dvě cesty za apoštolské dílo a přejal proto křesťanský pří-

davek na konci. Proto také jinak nezměnil skoro nic. In: FLUSSER, David, Esejské dobrodruž-

ství, Praha: OIKOYMENH, 1999, s. 116. 
82

 FLUSSER, David, Esejské dobrodružství, Praha: OIKOYMENH, 1999, s. 100. 
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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.“ 
83

 

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 spo-

lečně se modlíme za sebe, za toho, který byl osvícen, a za všechny, ať jsou 

kdekoliv, abychom, když jsme poznali pravdu, se stali svým jednáním dobrými 

občany a strážci přikázání a dosáhli věčné spásy. Potom se přinese představe-

nému 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“.
84

  

 

 

2.1.2. Třetí století 

 

Ze třetího století se dochovaly pramenné texty, které nám dnes mohou slou-

žit pro představu o tehdejší praxi přípravy před křtem. 

Ve třetím století bylo předkřestní vyučování (katechumenát) dospělých  

institucionalizováno. Bylo to v době, kdy se křesťanství šířilo především mezi 

pohany po celém území římské říše. Institucionalizovalo se tak postupné uvá-

dění do víry z Nového zákona
85

, do té doby běžně užívané. Obsah katechume-

nátu ještě nebyl zpracován, ale jeho struktura ano. Traditio apostolica
86

 popisu-

je tříletý katechumenát, ustanovující jasná pravidla pro přípravu na křest. Jedná 

se o jeden z prvních doposud známých textů, popisujících strukturu přípravy na 

křest: 

                                                 
83

 NOVÁK, Josef, Patristická čítanka, Praha, 1988, s. 14. 
84

 NOVÁK, Josef, Patristická čítanka, Praha, 1988, s. 14. 
85

 Žd 6, 1-5, in: OPATRNÝ, A., Katechumenát v současnosti a jeho historické kořeny, 

 in: Kol.aut., Křesťanská iniciace, Katechetická sekce ČBK, Halama, 2012, s. 23. 
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 Kolem roku 215 sepsal Hippolyt Římský předpisy Traditio apostolica. Hippolytovo  

autorství je nejisté. Existují domněnky, že text vznikl až v době čtvrtého století (hlavním  

argumentem pro pozdější vznik textu je, že se zachoval v mnoha jazycích v odlišných  

formách). Přesto II. Vatikánský koncil tento text využil pro svou liturgickou reformu a označil 

Traditio apostolica za svůj pramen. 
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„Přihlášení + negativní prověřování
87

 

Katechumenát (3 roky)
88

 

‘electi’
89

 + prověřování způsobilosti křesťanského života
90

  

Denní modlitba a exorcismy
91

  

Poslední exorcismus provedený biskupem 

Přípravný půst 

Bezprostřední příprava (den před křtem) společně s biskupem:  

modlitba, vzkládání rukou, exorcismus, bdění.“ 
92

  

Kritérium pro připuštění ke křtu nebylo jen, aby žil zájemce o křest počest-

ně, ale musel také těšit vdovy, navštěvovat nemocné a dělat dobré věci.  

 

Kléméns Alexandrijský a Origenes byli oba učitelé v katechetické škole. 

Katechetická škola připravovala studenty na učení v katechumenických ško-

lách, které připravovaly dospělé na křest. 

 

  Tertullian doporučuje nekřtít děti, ale spíš jejich křest odložit. Děti mají být 

účastny na životě církve, učit se poznávat, co věří. Až budou schopné znát 

                                                 
87

 „Ti, kdo jsou poprvé přivedeni, aby naslouchali Slovu, ať jsou, dříve než přijde všechen 

lid, uvedeni před učitele („doctor“ – služba v církvi. „Vyučující“, zvláště pak katechumenů.)  

a tázáni, proč uvěřili. Ti, kdo je přivedli, o nich dosvědčí, zda jsou způsobilí naslouchat Slovu.“  

In: HIPPOLYT Římský, Apoštolská tradice, Velehrad 2000, s. 27. 
88

 „Katechumeni budou po tři roky naslouchat Slovu. Jestliže je někdo obzvlášť horlivý  

a ve věci (v životě z víry) si dobře stojí, pak ať se nebere ohled na čas, ale jen na obrácení (ve 

smyslu opravdovosti obrácení života).“ In: HIPPOLYT Římský, Apoštolská tradice, Velehrad, 

2000,  

s. 30. 
89

 Lat. electi- vyvolení. 
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 „Když jsou vyvoleni (‘Eleguntur’- katechumeni před svým křtem, jestliže k němu byli 

způsobilí, byli nazýváni ‘electi - vyvolení’) ti, kteří mají přijmout křest, ať je prověřován jejich 

život. Zda žili, dokud byli kat echumeny, v počestnosti, ctili vdovy, navštěvovali nemocné, 

činili dobro (křesťanská víra katechumenů musela být dosvědčena skutky víry). A ti, kteří je 

přivedli, o nich vydají svědectví: konal tímto způsobem, ať naslouchá evangeliu.“  

In: HIPPOLYT Římský, Apoštolská tradice, Velehrad 2000, s. 31. 
91
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ať už ten, kdo dává poučení, je klerik, nebo laik.“ In: HIPPOLYT Římský, Apoštolská tradice, 

Velehrad 2000, s. 30. 
92

 HIPPOLYT Římský, Apoštolská tradice, Velehrad 2000, s. 13, 27-34. 
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Krista, pak mohou být také pokřtěny.
93

 Příprava na křest dospělých měla být 

trojí: seznámení se s evangeliem; objasnění hlavních principů křesťanského 

života; bezprostřední asketická příprava (půst, modlitby, bdění).
94

 

 

Záznam o křtu dětí máme ze třetího století z Alexandrie
95

.  Lze tedy před-

pokládat určitou (však nepodloženou) kontinuitu s prvními křesťanskými křty 

dětí. Tyto materiály sice nedokazují, že by křest dětí Kristus nařídil, ale svědčí 

o velmi starobylé praxi církve.   

Kartháginská synoda se roku 253 postavila proti názoru, že křest dětí je po-

třeba zakazovat před osmým dnem života. 

Relativně dlouhý katechumenát ve třetím století dává najevo, jak byl vážně 

brán ‘vstup do víry’ a to i přes dobové komplikace (nebo právě kvůli nim). 

Toto údobí bylo pro církev dobou nesnází a pronásledování. 

  

 

2.1.3. Čtvrté století 

 

 Ve čtvrtém století narůstá počet zájemců o křest. V tomto období můžeme 

pozorovat, že je katechumenát mnohem členitější, než doposud. Předkřestní 

příprava trvá delší dobu (mnohdy i několik let) a nepraktikuje se příprava těsně 

před křtem. Ten, kdo je v katechumenátu, se může účastnit pouze první části 

bohoslužeb – čtení Písma a mravního poučení (po anaforu).  

 

 Cyril Jeruzalémský popisuje přípravu na křest, která se konala v období 

velikonočního půstu, kdy katechumeni studovali Písmo.
96

 Bezprostředně před 

                                                 
93

 „Ti, kteří jsou blízko svého křtu, by se měli modlit, často prosit, postit se, poklekat na ko-

lena, konat noční bdění, a spolu s tím vyznávat všechny své hříchy, aby napodobili křest Jana 

Křtitele.“ In: TERTULLIAN, De Baptismo, kap. 20. 
94

 PENYUK, Yuliya, Obřady křesťanské iniciace v byzantské a římské tradici. Nástin  

srovnání, Bakalářská práce, Praha: KTF UK, 2013, s. 14. 
95

 ÓRIGENES, Homilie in Lev. 8,3,11. 
96

 Cyrilovu katechetickou praxi popisuje kromě jeho vlastních katechezí též i cestopis  

jeptišky Egerie (Etherie) - Itinerarium Egeriae, která navštívila Jeruzalém:  „Je zde takový 

zvyk, že ti, kteří přistupují ke křtu, jsou ve dnech quadragesimy, kdy se drží půst, nejprve brzy 

ráno exorcizováni kleriky (…) a kolem biskupa si sednou všichni, kteří mají být křtěni, muži 

stejně jako ženy, stojí tam i kmotrové a kmotry; jakožto i ti z lidu, kteří chtějí poslouchat, 

vstoupí a posadí se, ale jen pokřtění. Katechumenové tam nesmějí, když biskup učí Zákon, což 

činí takto: začne od Genese, za oněch čtyřicet dní projde všechny Spisy, nejdříve je vysvětluje 
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křtem zájemci vstoupí do baptisteria a s nataženou rukou se odříkají Satana 

(spojeno s vyvedením z Egypta – tam krev beránka odradila nepřítele, tady 

krev Beránka odrazuje Satana). Pak vyznají svou víru. Druhý den po příchodu 

svlečou zájemci o křest své oblečení jako symbol svlečení starého člověka. Pak 

jsou (ještě nazí) pomazáni olejem. Tím jsou připraveni ke křtu.
97

  

  Struktura přípravy v rámci katechumenátu:   

   „skrutinium 

   pravidelná účast do anafory  

   intenzivní vyučování (Písmo, nauka, morálka) včetně traditio/reditio 

  symboli a modlitby Páně   

   pokání postní doby  

   vyznání hříchů  

   předkřestní koupel  

   exorcismus kandidáta“ 
98

 (se vzkládáním rukou) 

 

Augustin navazuje
99

 na předešlou církevní tradici a rozšiřuje ji „o nové prv-

ky, čímž vzniká systematická katechetická metoda, která akcentuje zvláště po-

stupný růst katechumena ve víře“.
100

 

                                                                                                                                 
doslovně a potom je rozebírá duchovně. V ty dny se učí nejen o vzkříšení, ale i o veškeré víře; 

to se nazývá katecheze. A když skončí pět týdnů, co se učí, přijímají vyznání víry; význam 

tohoto vyznání víry jim vykládá stejně jako význam všech Spisů, o každém článku nejprve 

doslovně, pak duchovně; takto vykládá i vyznání víry (…) od první až do třetí hodiny, kateche-

ze totiž trvá tři hodiny (…) a tak jsou denně vyučováni tři hodiny po sedm týdnů. (…) Když 

uběhlo sedm týdnů, zbývá onen velikonoční týden, který zde nazývají hlavní týden, a tehdy 

přijde biskup ráno do velkého kostela (…) a tam chodí jeden po druhém, muži se svým  

duchovním otcem a ženy se svou duchovní matkou, a odříkávají biskupovi vyznání víry. Po 

odříkání vyznání biskupovi osloví všechny biskup řka: ‘Za těchto sedm týdnů jste se naučili 

celý zákon Spisů a též jste slyšeli o víře; slyšeli jste též o vzkříšení těla, ale i celý význam 

vyznání víry, jak jste mohli zatím jako katechumenové slyšet: avšak věci, týkající se  

nejhlubšího mystéria, to jest samotného křtu, protože jste katechumenové, jste zatím slyšet 

nemohli. Abyste se nedomnívali, že se cokoli bude dít bez poučení, tedy až ve jménu Božím 

budete pokřtěni, uslyšíte o tom po osm velikonočních dní vždy po ukončení bohoslužby  

v Anastasi: zatím, protože jste katechumenové, vám nemohou být nejtajnější Boží mystéria 

řečena.’“  

In: HEJTMANOVÁ, M., Itinerarium Egeriae, Katecheze před křtem, JČU ČB, 1999, s. 46;  

srov. PAUL, Eugen, Geschichte der christlichen Erziehung, Freiburg: Herder, 1993, s. 101. 
97

 PAUL, Eugen, Geschichte der christlichen Erziehung, Freiburg: Herder, 1993, s. 96. 
98

 HOLETON, David, Křesťanská iniciace ve čtvrtém století. 
99

 AUGUSTIN, Katechetické spisy, Praha: Krystal OP, 2005. 
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Katechumenát byl dlouhý a náročný. Před ním bylo třeba důkladně zodpovědět 

motivy svého obrácení. Z Augustinových kázání se dá odvodit, že v té době 

probíhaly v rámci katechumenátu velmi nepříjemné až ponižující exorcismy 

(spojené s nahotou katechumenů). Dále bylo třeba se velmi dobře naučit  

Krédo.
101

  

Augustin rozlišuje mezi zvídavými, vzdělanými katechumeny, kteří se již 

většinou setkali s Písmem, a není třeba s nimi příliš dlouze Bibli studovat.  

Jiným je třeba důkladněji předávat Biblickou zvěst a křesťanskou morálku.
102

  

Jan Zlatoústý popisuje praxi křtu dětí: „Proto křtíme i děti, ačkoli nemají vlastní 

hříchy, neboť [chceme], aby získaly svatost, spravedlnost, přijetí za syny, dě-

dictví, bratrství s Kristem a aby se staly údy jeho těla.“ 
103

 

Od čtvrtého století vyvstal zcela nový pastorální problém celoživotního  

odložení křtu. Bylo běžné, že člověk chtěl být katechumenem, ale odmítal nést 

závazky plné iniciace, proto se nechal pokřtít teprve na konci života (nezřídka  

i na smrtelné posteli).
104

   

 

 

2.2.  Postupný zánik katechumenátu, převažuje křest dětí, 

příprava na křest upadá  

 

 Obřady katechumenátu měly svůj význam zejména v době, kdy do církve 

přistupovali především dospělí lidé. Po konstantinovském obratu došlo 

k rozšíření křesťanství po celé říši římské, neboť bylo součástí tehdejší kultury 

života. Když začaly tvořit převážnou většinu křtěných děti či nemluvňata, začal 

                                                                                                                                 
100

 ŽIVNÝ, Tomáš, Katecheze jako uvedení do mše: Očima jednoho evangelíka, diplomová 

práce, Praha: ETF UK, 2012, s. 42.   
101

 „Proto musíte pevně podržet v paměti také tuto modlitbu a vrátit ji po týdnu [ad octo 

dies]. Jestli však někdo z vás nevrátil krédo dobře, má ještě čas, nechme ho, ať se ho dobře 

naučí: neboť o sabatu, posledním sabatu, v den, kdy máte být pokřtěni, musíte ho [znovu] vrá-

tit, a budou vás poslouchat všichni, kdo tam budou. Avšak za týden ode dneška [ad octo autem 

dies ab hodierno die] budete vracet tuto Modlitbu, kterou jste dnes obdrželi.“ In: AUGUSTIN, 

kázání 213. 
102

 AUGUSTIN, Katechetické spisy, Krystal OP, Praha, 2005, s. 36. 
103

 ZLATOÚSTÝ, Jan, Catecheses ad illuminandos; in: AUGUSTIN, Contra Iulianum, 1, 

6, 21.      
104

 MESSNER, Reinhard, Einführung in die Liturgiewissenschaft, Paderborn: Ferdinand 

Schöningh, 2001, s. 96. 
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katechumenát ztrácet na významu. Děti byly sice křtěny již od rané církve, ale 

během čtvrtého a pátého století se jejich počet rapidně zvyšoval, až začal pře-

važovat. Ve středověku dochází k intenzivnímu nárůstu křesťanství v Evropě. 

Důsledkem toho se také katechumenát umenšoval, až zcela zanikl v pátém  

století. Od dvanáctého století se již křtily pouze děti. Ačkoliv katechumenát 

zanikl, zůstaly některé jeho obřady zhuštěny v křestním obřadu. Uvádění do 

křesťanství probíhalo v největší míře vrůstáním do církve, jejího života a  

společenství. Nejednalo se tedy již o vlastní rozhodnutí dospělého člověka. 

V šestém století byly určité snahy obnovit katechumenát, ale ty se nezdařily. 
105

 

 Díky skutečnosti absence katechumenátu rychle vzrostla neznalost věrouky 

uvnitř křesťanství. Základní přípravou na křest se stávají katechetická kázání 

(mnohdy užívaná jako kázání pro dovzdělání křesťanů ve věrouce až po křtu), 

často přejímaná z patristických předloh nebo formulí víry. Tato veřejná kate-

chetická kázání pak byla přenášena do rodinných katechetických příprav  

dětí.
106

 Nutností pro křest byla recitace vyznání víry, které, v případě křtu dětí, 

                                                 
105

 Tím zanikl katechumenát až do II. Vatikánského koncilu, při němž bylo požadováno 

obnovení katechumenátu, rozděleného do stupňů.  

„Rozvoj misií i nová situace v Evropě, kde přibývali dospělí adepti křtu, vyvolaly nový zá-

jem o poznání staré praxe katechumenátu. Druhý vatikánský koncil i zde znamenal přelom 

a v konstituci o liturgii požadoval obnovu katechumenátu dospělých rozčleněného do stupňů  

a úpravu ritu křtu dospělých s ohledem na zavedení katechumenátu. Tyto požadavky koncilu 

byly realizovány v novém rituálu: Roku 1972 vyšlo Ordo initiationis christianae adultorum.  

V roce 1987 vyšel jeho český překlad – Uvedení do křesťanského života. Tak bylo umožněno 

nejen slavení křesťanské iniciace dospělého podle platných liturgických textů, ale byla tím také 

otevřena cesta k hlubšímu pochopení procesu iniciace.“  

In: OPATRNÝ, Aleš, Katechumenát, in: Cesty katecheze, Revue pro katechetiku a nábožen-

skou pedagogiku, (2010/2), s. 7-9. 

Více in: II. VATIKÁNSKÝ KONCIL; Konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum concilium, 

in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995, s. 64; II. VATIKÁNSKÝ  

KONCIL; Dekret o misijní činnosti církve Ad gentes, in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, 

Praha: Zvon, 1995, s. 13. 

Po několika staletích praktikovaného křtu dětí začal opět intenzivně sílit zájem nepokřtě-

ných dospělých o vstup do církve v době Velké francouzské revoluce v Evropě. Od poloviny 

19. století se již objevovaly snahy o znovuzavedení starověkého katechumenátu. In: KOTAS, 

Jan, Liturgické obřady katechumenátu, in: kol.aut., Křesťanská iniciace, Katechetická sekce 

ČBK, Halama, 2012, s. 33. 
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 Křest dětí od počátku křesťanství – viz výše. 
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přednesli kmotři a rodiče. U křtu dětí vzrůstal význam kmotrů a měnil se  

způsob omývání.
107

  

 Jedním z nejstarších dokumentů o průběhu dětského katechumenátu je Ordo 

Romanus, datovaný do sedmého století.
108

 

Stále se zmenšující důraz na osobní obrácení zvyšoval počet těch, kteří  

žádali o vstup do katechumenátu, aniž by měli dostatečnou víru.  

 

Zvlášť od šestého do devátého století byla církev ještě v mnoha oblastech 

v misijní situaci, a tudíž křtila významně více dospělých než dětí. Existoval  

i určitý katechumenát pro děti. V době, kdy začalo být velké množství dětských 

zájemců o křest, bylo rozděleno sedm skrutinií velikonočního postu na dny 

v týdnu.  

Typický rituál té doby je křest v několika stupních, neboť svátost křtu před-

pokládá víru a tím i růst v ní. Velkou výhodou bylo, že se rodiče účastnili  

příprav na křest jejich potomka. Od doby, kdy za něj při křtu museli odpovídat, 

bylo samozřejmé, že se budou podílet na katechetické a liturgické cestě ke křtu. 

                                                 
107

 Srov. POKORNÝ, Ladislav, Světlo svátostí a času, Praha: Česká katolická charita, 

1981, s. 20;  

DUJARIER, Michel, Kurze Geschichte des Katechumenats, in: Katechumenat in Geschichte 

und Gegenwart, Leipzig: St.Benno-Verlag GmbH, 1987, s. 55. 
108

 Nejprve jsou děti shromážděny před kostelem (v třetím postním týdnu), zapsána jejich 

jména a podle seznamu volány do kostela, kde se řadí do dvou řad – dívky zvlášť a chlapci 

zvlášť. Pak je všem uděleno znamení kříže, požehnání a vložena sůl do úst jako znamení smír-

né oběti k věčnému životu. Po tomto úvodu jsou děti poslány ven z kostela. Když jsou děti opět 

zavolány do kostela, jsou vyzvány, aby se modlily. Po modlitbách jim jejich kmotři udělají 

znamení kříže, po nich akolyta také udělá všem znamení kříže a vznese nad nimi modlitbu. To 

se pětkrát opakuje. Kněz přečte starozákonní úryvek a děti jsou vyzvány, aby opustily kostel. 

Čekají před dveřmi až do konce mše. Pak jsou vyzvány, aby přišly v sobotu, kdy proběhne 

stejný obřad. Po sobotě je opět určen den na skrutinie. Pro tyto mše jsou voleny různé kostely. 

Při třetí bohoslužbě přijdou po čtení úryvků z bible čtyři diakoni se čtyřmi svazky evangelií, ty 

jsou položeny na rohy oltáře, diakoni předčítají úryvky ze všech evangelií, která jsou pak opět 

odnášena do sakristie. Pak bere akolyta postupně děti (vždy nejprve jednoho chlapce a pak 

dívku) do náruče a přednáší latinsky a řecky vyznání víry a modlitbu Páně. Pak jsou děti poslá-

ny ven z kostela. Následují další týden další skrutinia, totožná s předchozími. Dohromady by 

mělo do Bílé soboty proběhnout sedm skrutinií (jako sedm darů Ducha svatého). O Bílé sobotě 

jsou katechumeni pokřtěni. 

In: Ordo Romanus, 7. století. 
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Nejdůležitější bylo zajistit minimum nutné pro přípravu ke křtu. Martin 

z Bragy
109

 prodloužil křestní přípravu na tři týdny, aby mohli být katechumeni 

poučeni ve vyznání víry.  

Počátkem osmého století učil Bonifác
110

 své katechumeny dva měsíce či 

dokonce ještě déle.  

Karel Veliký
111

 prosadil určitou reformu katechumenátu. Prakticky prodlou-

žil přípravu od minimálně jednoho týdne po nejdéle čtyřicet dní.
112

   

 

 

2.3.  Shrnutí 

 

Raná církev znala katechumenát jako období mezi přijetím do kruhu zájem-

ců o křest a mezi samotným křestním aktem. Jeho smyslem bylo začlenit zá-

jemce do společenství kolem Slova a svátostí. Naslouchali slovu evangelia  

a osvojovali si způsob křesťanského života.  Před samotným křtem probíhala 

zkouška, která měla za úkol zjistit, zda je již zájemce připraven na přijetí křtu.  

Ve druhém století již existoval institucionalizovaný katechumenát, v němž 

se uskutečňoval proces očištění, obrácení a následně začlenění do nového spo-

lečenství, bez plného podílu na eucharistii. V této době vznikl pro křest zá-

sadní text Didaché, jehož původ však byl krátce po svém objevení 

v devatenáctém století zpochybněn a tudíž jej nelze považovat za nosný pro 

demonstraci podoby katechumenátu druhého století. Dle sv. Justina se ve dru-

hém století připojovaly ke zvěstování a vyznání víry ještě modlitba a půst, kte-

ré sloužily jako prosby k Bohu za odpuštění hříchů.  

Ve třetím století se institucionalizovalo postupné uvádění do víry z Nového 

zákona, které bylo doposud běžně užívané. Novým kritériem pro udělení křtu 

byla mimo projití katechumenátem ještě nutnost starat se o slabé a nemocné 

kolem sebe. Katechetická příprava dle Tertulliana obsahovala seznámení se 

s evangeliem, objasnění hlavních principů křesťanského života a bezprostřední 

asketickou přípravu. Katechumenát ve třetím století byl tříletý. Z toho můžeme 

usoudit, jak vážně byl brán „vstup do víry“. 

                                                 
109

 Martin z Bragy/z Dumia byl katolický arcibiskup (cca 510 - cca580). 
110

 Bonifác (apoštol Germánů), představitel anglosaské misie (cca 672 - 754). 
111

 Karel Veliký (742 - 814), francký král a římský císař. 
112

 Více in: DUJARIER, Michel, Kurze Geschichte des Katechumenats, in: kol.aut., Kate-

chumenat in Geschichte und Gegenwart, Leipzig: St.Benno-Verlag GmbH, 1987, s. 77-79. 
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Ve čtvrtém století pak narůstal počet zájemců o křest a katechumenát již byl 

velmi členitý, náročný a trval několik let. Před ním bylo třeba důkladně zodpo-

vědět motivy svého obrácení. V této době vzniklo nové specifikum. Katechu-

meni procházeli katechumenátem, ale báli se přijmout závazky, které s sebou 

křest nesl, a tak raději zůstali katechumeny mnohdy třeba celý život. Křest  

přijímali až v situacích životní nouze. 

Když začaly tvořit převážnou většinu křtěných děti či nemluvňata, začal ka-

techumenát ztrácet na významu. Katechumenát zanikl v pátém století a od  

dvanáctého století se již křtily pouze děti. Díky tomu rapidně vzrostla neznalost 

křesťanské věrouky. Katechetickou výuku tak přebrali rodiče a kmotři. Tím, že 

rodiče zodpovídali za křest dítěte, se museli aktivně účastnit příprav na křest, 

aby byli schopni dítěti víru později předávat. 
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3. Příprava na křest v reformačních církvích  

 

Poté, co se úspěšně rozvíjel katechumenát dospělých zájemců o křest, nastal 

problematický zlom absence nových zájemců z řad dospělých, uvěřivších lidí. 

Proto se stal hlavní formou křtů křest dětí, který ale nemohl dost dobře předpo-

kládat předkřestní přípravu novorozence. Proto se situace zcela obrátila  

a z předkřestního katechumenátu vznikl tzv. ‘pokřestní’ katechumenát, připra-

vující děti na konfirmaci. Kapitola Příprava na křest v reformačních církvích 

rozebírá aspekty křtu z pohledu jednotlivých reformátorů a jejich reformačních 

církví (Luther, Kalvin, Zwingli, Jednota bratrská). 

 

 V rámci středověké a novověké křesťanské společnosti byl křest nemluvňat 

téměř bez výjimky společenská norma. Křest jako začlenění do církve (do 

křesťanství) byl fakticky zároveň začleněním do společnosti. Ti, kteří nebyli 

pokřtěni, se stali outsidery ve společnosti. V situaci prolínání církve a společ-

nosti byl adekvátní křest nemluvňat, neboť společenská socializace zahrnovala 

též křesťanskou socializaci.
113

 To znamená, že nejprve proběhl křest dětí  

a teprve poté následovala katecheze, která byla v raném středověku nedostaču-

jící.  

 Církví organizovaná katecheze se týkala především učení. Člověk se snažil 

získat základní vědomosti prostřednictvím apoštolského Vyznání víry a mod-

litby Páně. Katecheze se odehrávala ve výuce katechismu (katechismus jako 

komentář velkých textů víry – Apostolica, modlitby Páně a desatera). Křest již 

nebyl obrácením, tedy zásadní proměnou celé lidské existence od smrti ve křtu 

až po tělesnou smrt a zmrtvýchvstání (jak bylo zvykem u křtu věřících v před-

chozích obdobích), ale spíše označoval počátek křesťanské existence.
114

 

 

Reformace a protireformace s sebou přinesly rozdíly v důrazech víry. Pří-

prava na křest byla ovlivněna vynálezem knihtisku, který silně rozšířil možnos-

ti katechumenátu. Jednotlivé církevní proudy potřebovaly nejen jasně vyjádřit 

své věroučné postoje (vyznání), nýbrž i vytvořit nástroj pro vzdělávání křes-

ťanského lidu (katechismus). Proto v šestnáctém století začíná éra tištěných 

                                                 
113

 MESSNER, Reinhard, Einführung in die Liturgiewissenschaft, Paderborn: Ferdinand 

Schöningh, 2001, s. 114. 
114

 MESSNER, Reinhard, Einführung in die Liturgiewissenschaft, Paderborn: Ferdinand 

Schöningh, 2001, s. 115. 
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katechismů - katechetických příruček. Tyto výtisky obsahovaly kompendium 

křesťanské nauky, sloužící jako jasná definice víry.  

Příprava na křest, ať už ve sboru nebo v rodině, byla zaměřena na aktivní 

bohoslužebný život ve sboru. Východiskem pro přípravu na křest nebyla Bible 

sama, ale Katechismus. Důraz byl kladen především na skupinovou výuku.
115

  

 

 

3.1.  Martin Luther 

 

Martin Luther se silně zaměřil na přepracování teologie křtu podle učení 

apoštola Pavla. Ta se mu pak na základě víry v Boží zaslíbení stala prostřed-

kem k obnově církve spolu s učením o ospravedlnění pouhou milostí (sola gra-

tia).
116

  

Křest vnímal jako jedinou svátost, která zůstala v církvi zachována bez vý-

raznějšího pokřivení svého smyslu a průběhu.
117

 V úvodu pojednání O svátosti 

křtu
118

 píše: 

„Požehnaný budiž Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, kterýž podle bo-

hatství své milosti zachoval ve své církvi aspoň tuto jedinou svátost neposkvr-

něnou a nezhyzděnou lidskými ustanoveními a ponechal ji v svobodě pro všec-

ky národy lidské a nedopustil, aby také ona byla potlačována mrzkou ziskuch-

tivostí a bezbožnou pověrou.“ 

Že se zde jedná především o svátost křtu nemluvňat (v té době převládající) 

je patrné z dalšího výkladu: 

                                                 
115

 Martin Luther sestavil Velký katechismus, pomůcku pro faráře při kázáních na ka-

techismus, při nichž byly děti zkoušeny. Předpokladem pro tato kázání je účast dětí a jejich 

rodičů při katechizačním shromáždění. Později se ukázalo nezbytným sepsat také Malý  

katechismus, který se stal příručkou pro rodiče ve vedení dětí v křesťanské výchově. Malý 

katechismus obsahuje: desatero, vyznání víry, modlitbu Páně, učení o svátostech - o křtu,  

zpovědi, svátosti oltářní.  

Jan Kalvín klade větší důraz na funkci sboru než Luther. Starší sboru dohlížejí na aktivní účast 

dětí při hodinách katechismu.  
116

 PEKÁREK, František, Křest na pozadí liturgických reforem 16. a 20. století, Bakalářská 

práce, Praha: ETF UK, 2008, s. 10. 
117

 Srov. FISHER, J. D. C., Christian Initiation, The Reformation Period, Hillenbrand  

Books, 2006, s. 3. 
118

 LUTHER, Martin, Babylónské zajetí, s. 285. 
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„To učinil nepochybně s tím úmyslem, aby nemluvňátka, která ještě nejsou 

schopna lakomství a pověry, byla touto svátostí zasvěcována a prostinkou  

věrou v jeho slova posvěcena; a jím také nejdokonaleji prospívá křest. (…) Ale 

když satan nemohl vyhladiti moc křtu při maličkých, přece měl tolik moci, že ji 

vyhladil u všech dorostlých, takže není skoro nikoho, kdo by vzpomínal, že byl 

pokřtěn.“ 
119

 

 

Luther rozvíjí i dále svou argumentaci ve prospěch křtu dětí: „Zde opakuji, 

co říkají všichni, totiž, že nemluvňatům přichází na pomoc cizí víra, víra těch, 

kteří je přinášejí ke křtu.“ 
120

 Zároveň tímto argumentem klade důraz na ospra-

vedlňující víru v Boží zaslíbení, kterou samo dítě nemůže prokázat. 

 

Teologické chápání křtu ovlivňuje i jeho samotnou podobu. Zde vychází 

Luther z učení apoštola Pavla (Ř 6), v němž se píše o vnějším znamení. Připo-

juje se k tomu slovy:  

„Z té příčiny bych chtěl, aby byli křtěnci do vody docela ponořeni (…) ne že 

bych to pokládal za nezbytné, ale bylo by to pěkné, kdyby se věci tak dokonalé 

a plné dalo znamení stejně plné a dokonalé, jak bylo nepochybně od Krista 

ustanoveno.“
121

 

 

Velkou zásluhou Martina Luthera byl překlad křestního liturgického textu 

do mateřského (německého) jazyka. Díky tomuto kroku měli přihlížející  

možnost správně porozumět smyslu křestního dění, vnitřně se jej účastnit  

a ve víře uchopit příslib svátosti.
122

   

„Proto když každý den slyším a vidím, jak nedbale a s pramalou úctou, neř-

ku-li s lehkovážností, se zachází s touto vznešenou, svatou a útěšnou svátostí 

křtu v případě malých dětí – čehož, myslím, jedna příčina je skutečnost, že ti, 

kteří přihlížejí, vůbec nerozumí tomu, co se říká a vykonává, zdá se mi nejen 

užitečné, ale také nezbytné, aby byl křest vysluhován v německém jazyce.“ 
123
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 LUTHER, Martin, Babylónské zajetí, s. 306. 
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V Lutherově pojetí se při křtu jedná o sola gratia, protože právě ve křtu je 

očividné, že Bůh sám je tím, kdo zapříčiňuje spásu člověka.  

Dle Martina Luthera je třeba si křtu obzvlášť vážit, neboť nám je Kristem při-

kázán
124

 a to ne ve svém, ale v Božím jménu. Jedná se tedy o Boží dílo, Boží 

jednání na člověku. Svátost křtu Luther zakládá na učení svatého Augustina: 

Accedat verbum ad elementum et fit sacramentum
125

. Voda při křtu je Boží 

vodou, protože na rozdíl od obyčejné vody „je pojatá do Božího Slova a přiká-

zání
126

 a tím posvěcená“.
127

  

 

Malý katechismus (pro běžný lid) a Velký katechismus (pro faráře), jejichž 

autorem je zmiňovaný Martin Luther, obsahují výklad Desatera, Vyznání víry  

a modlitby Páně, pojednávají o svátosti křtu (jeho podstatě, smyslu, síle, a dů-

sledcích pro pokřtěného) a Večeře Páně. Luther se ve Velkém katechismu za-

bývá otázkou křtu dětí. Jak může být nemluvně pokřtěno, když má být příslib 

svátosti přijat věřícím? Pokud je křest dospělého založen na jeho cestě víry  

a jejím následném vědomém a veřejném vyznání, pak působí křest dítěte jako 

nesmyslný a zavrženíhodný.    

„Zatímco v patristické církvi sloužily mnohé symboly jako další vysvětlení 

křtu, pro Luthera jeho pravou podstatu spíše zatemňovaly, jelikož byly mnohdy 

nesrozumitelné a lid nemístně rozptylovaly. Považoval je spíše za škodlivé, 

nanejvýš jako zkrášlující přídavky ke křtu, které se ovšem v situaci, kdy se 

vytratila křestní víra, stávají zdrojem pověr, a proto je třeba je odvrhnout.“ 
128

 

 

Augsburské vyznání 1530 o křtu: „(…) jest nezbytný (k spasení) (…) a že 

mají býti křtěny (i) děti (…) odsuzují novokřtěnce, kteří zavrhují křest dětí  

a tvrdí, že děti dosahují spasení beze křtu“ 
129

  

                                                 
124

 V Ježíšově výzvě „Jděte a křtěte“, in: Mt 28, 19. 
125

 „Přistoupí-li Slovo k živlům, nastává svátost.“ In: LUTHER, Martin, Velký katechismus, 
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127
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3.2.  Jan Kalvín 

 

Má obdobný obraz katechetické činnosti jako luterství, je zde však více 

zdůrazněno obecenství sboru: povinnost presbyterů dohlížet na děti – zda se 

účastní poledních katechizačních shromáždění. 

Na rozdíl od individuální zpovědi, známé u Luthera, mají děti při prvním 

přijímání učinit v neděli před vysluhováním vyznání, v podstatě odpověď na 

katechismové otázky.  

Kalvín přikládal katechismu velký význam. Katechismus měl vést k tomu, 

aby měli katechumeni užitek z kázání a aby rozeznali případné cizí či nepravé 

učení.  

 

Kalvín sám katechismus sepsal. Byl však pedagogicky nevyhovující. Re-

formovaná církev tak přijala heidelberský katechismus, který se hodil též 

k účelům didaktickým (1563). Jeho autory jsou Zachariáš Ursinus a Kašpar 

Olevian.  

Heidelberský katechismus
130

 měl velkou ambici být příručkou pro před-

křestní katechezi a tak „předat zástupům nově pochopenou a formulovanou 

křesťanskou víru i s důrazy vlastního konfesního tábora. Katechismus musel 

být přiměřený schopnostem lidu. Byla proto použita osvědčená forma otázek  

a odpovědí. Základní rámec křesťanského života byl pokryt pomocí tří nejdů-

ležitějších textů: Apoštolské vyznání víry (jak věřit?), Desatero (jak se  

chovat?), Otčenáš (jak se modlit?), které doplňovalo pojednání o svátostech 

(jak přijímat od Boha?)
131

.“ 
132
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 Heidelberský katechismus plným názvem Katechismus neboli křesťanské učení, jak je 
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 TENGLER, Jiří, Kuráž ke katechismu, in: Křesťanská revue (6/2014). 



39 

 

Helvétské vyznání se snaží ubránit všem zaváděným novotvarům v otázce 

křestního úkonu, neboť křest má vycházet i svým způsobem provedení ze křtu, 

vykonaného na Kristu a jeho učednících. 
133

 

 

3.3.  Huldrych Zwingli 

 

Zwingliho přístup ke křtu procházel postupným vývojem (zaznamenatelným 

z jeho textů a dopisů). Reformačně revidoval jednotlivá křesťanská témata, 

avšak v otázce křtu zůstal jednotný s většinovou církví (křest předchází víře) na 

základě textu Ko 2, 11
134

; Mt 19, 13-14.
135

 Spíš se snažil vymanit 

z křtěneckých manýr křtít pouze dospělé, překřtívat ty, jež byli pokřtěni jako 

novorozenci. Zwingli dokonce tvrdil, že „útokem na křest se křtěnci dopouštějí 

‘přidávání k Božímu Slovu’, neboť Písmo křest nemluvňat ‘nikde nezakazu-

je’.“
 136

  

Později
137

 rozvíjí Huldrych Zwingli problematiku křtu. Nejprve se zabývá 

pojmem křtu a tvrdí, že křest je ‘smluvní znamení’, jímž se zavazujeme 

k novému životu. Ti, kteří dostanou tato znamení, jsou ochotni je přijmout ná-

sledováním Krista. Zwingli nevidí rozdíl mezi křesťanským a Janovým křtem, 

neboť tvrdí, že „oba označují ty, kdo se zavazují k životu z pokání“
138

. 

Dále se zabývá tématem ustanovení křtu. Tradičně užívaný text z Mt 28, 

19nn zamítá. Spíš směřuje k Janovu křtu jako prvnímu, rovnocennému 

s křesťanským. 
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V následující části opět řeší problém křtěneckého překřtívání „jako biblicky 

neobhajitelný krok, srovnatelný s novým ‘křižováním Krista’.“ 
139

  

V poslední části argumentuje pro křest nemluvňat texty Mt 19, 13-14 a Ko 

2, 11. Navíc Zwingli tvrdí, že je třeba křtít děti křesťanů, neboť jsou údy církve 

a tyto údy nelze rozdělit na pokřtěné a nepokřtěné. Tudíž křest není podmínkou 

spásy, ale smluvním znamením a tak na něj mají nárok stejně jako dospělí  

i děti. 

Hlavním, určujícím křtem je pro Zwingliho křest Duchem (vnitřní), jemuž 

předchází křest vodou (modlitba za vnitřní křest). 

V roce 1525 se Zwingliho argumentace posunula. Původním znamením křtu 

byl závazek žít život dle Kristova příkladu, nyní je transformován na závazek 

Boží smlouvy (milosti) s námi. Do Boží smlouvy jsou zahrnuta i nemluvňata. 

„Víra, jejímž svědectvím je křest je obsahem celé naší smlouvy s Bohem a pro-

to zahrnuje i vyznavačskou formuli recitovanou rodiči při křtu.“ 
140

  

Roku 1527 použil Zwingli v přístupu ke křtu dětí nový argument: „Jen ti, 

jež si Bůh vyvoluje, jsou v jeho smlouvě, ale to jsou děti křesťanů spíš než 

kdokoliv jiný, a proto o tom nemáme pochybovat, dokud k tomu nebudeme 

Bohem přímo vybídnuti.“
 141

 

 

 

3.4.  Jednota bratrská   

 

Původní Jednota bratrská křtila na víru člověka, tedy pouze dospělého člo-

věka. Tím se vymezovala proti katolické a utrakvistické církvi, které 

v patnáctém století běžně křtily nemluvňata (křest dětí jako forma osvobození 

od dědičného hříchu). Ve svých počátcích bratři odmítali uznávat křty vykona-

né jinou církví. V Jednotě bratrské tak docházelo k překřtívání těch, kdo byli 

jako nemluvňata pokřtěni v katolické či utrakvistické církvi („Domnívali se, že 

v podstatě neprovádějí opakování křtu, nýbrž že pouze křtí ty, kteří dosud ne-
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byli platně pokřtěni“
142

). Křest je dle Chelčického určen pouze Bohem vyvole-

ným, tedy těm, kteří se rozumně a zjevně hlásí k Ježíši Kristu. Tím je jasně 

upřednostněn křest dospělých, byť křest dětí Chelčický zcela neodmítá.
143

  

Klíčovým elementem pro udělení křtu ve staré Jednotě bratrské byla víra. 

Na základě jejího vyznání dochází ve křtu k očištění od hříchů, novému životu 

a darům Ducha svatého
144

.  

Lukáš Pražský klade důraz stejně jako starší bratři na víru jakožto podmínku 

přijetí křtu. „Samotnému křestnímu aktu musí předcházet dílo Boží milosti na 

člověku a dar víry“
145

, nutný ke spasení křtem (Lukáš Pražský vyvozuje z textu 

Mk 16, 16, že ke spasení není nutný křest vodou, ale víra
146

). Na základě kar-

dinálního pojetí víry pro křest odmítá L. Pražský chápat křest dítěte jako ekvi-

valentní křtu dospělého (u křtu dítěte postrádá vědomou víru jako základní 

předpoklad přijetí křtu). Přesto L. Pražský zcela křest dětí neodmítá (podobně 

jako P. Chelčický). Zatímco ve křtu dospělého jde o potvrzení duchovního 

znovuzrození z víry a přijetí do duchovního těla Kristova
147

, ve křtu dítěte jde o 

dosvědčované přijetí do církve pro růst víry
148

. V očích L. Pražského je však 

lepší křtít děti pro jejich růst ve víře a s nadějí v jejich pozdější přiznání se ke 

své víře v Krista, než nekřtít děti vůbec (jde o vymezení se vůči novokřtěncům, 

odmítajícím křest dětí vůbec)
149

.  

Po smrti Lukáše Pražského dochází v Jednotě bratrské k příklonu ke světové 

reformaci, především k luterství (r. 1531 se Jednota bratrská dokonce distanco-
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vala od spisů Lukáše Pražského
150

), později ke kalvinismu. S tím také souvisí 

změna stanoviska ke křtu dětí, na základě biblického textu Mk 10, 14.  „Podle 

usnesení úzké rady z r. 1532 mají být dítky křtěny ‘Kristovým křtem plným  

a celým tak, jakž jej Kristus Pán vydal’, a to ‘ku posvěcení a přijetí za oudy 

církve svaté, Pánem Kristem vykoupené a očištěné’.“ 
151

 Tím, že Jednota bratr-

ská přijala křest dětí za rovnocenný s křtem dospělých, bylo zrušeno překřtívá-

ní příchozích členů, pokřtěných v katolické či utrakvistické církvi jako  

nemluvňata.  

Po těchto změnách v Jednotě bratrské se stal nejběžnější formou křest  

dětí.
152

 Nutnost víry u dospělých i dětí (víru dětí odvozuje Jednota bratrská 

z Žd 11,6; Mk 10, 13-16) zůstává základním předpokladem přijetí křtu.
153

 

 

Jednota bratrská vycházela při přijímání do církve z katechumenátu staré 

církve. Nově příchozí procházeli nejprve pastýřskou péčí, aby dobře porozu-

měli tajemství křesťanské víry. Pastýřská péče byla zdůrazňována především  

u přestoupivších zájemců z katolické církve. U nich se nejednalo o předkřestní 

katechezi, neboť již prošli křtem jako nemluvňata. O to více se Jednota bratr-

ská snažila předat jim zevrubnou katechezi, aby skutečně porozuměli spasitel-

nému učení a začali vést příkladný křesťanský život. Druhým stupněm přijetí 

do sboru bylo „přijímání k dobrému svědomí a k církevním služebnostem,  

především ke svátosti Večeře Páně“.
154

 K tomuto kroku bylo nutné vyznat před 

celým shromážděním svou víru a vůli setrvat v ní až do své smrti „podle 
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smlouvy křtu, kterou za něj zástupně uzavřeli jeho rodiče a kmotři“.
155

 Tento 

krok měl především smysl připomenutí křestní smlouvy a jejího obnovení. 
156

 

 

 

3.5.  Shrnutí 

 

Za reformace již byl zcela běžný křest dětí. Katechetická příprava tedy ztra-

tila smysl a pozdější výuka, vedená rodiči, byla značně nedostačující. Křest již 

nebyl obrácením, tedy zásadní proměnou celé lidské, ale spíše označoval počá-

tek křesťanské existence. Reformace a protireformace s sebou přinesly rozdíly 

v důrazech víry. Jednotlivé církevní proudy potřebovaly nejen jasně vyjádřit 

své věroučné postoje, nýbrž i vytvořit nástroj pro vzdělávání křesťanského  

lidu. Tak se silně rozšířil v šestnáctém století tisk katechismů. Tyto výtisky 

obsahovaly kompendium křesťanské nauky, sloužící jako jasná definice víry. 

  Martin Luther silně zastával křest dětí, jako křest pouhou milostí. Ze začát-

ku jej dokonce považoval za jedinou svátost, jejíž smysl a průběh nebyl církví 

pokřiven. Velkou zásluhou Luthera byl překlad křestního liturgického textu do 

mateřského jazyka. Díky tomuto kroku měli přihlížející možnost správně poro-

zumět smyslu křestního dění, vnitřně se jej účastnit a ve víře uchopit příslib 

svátosti. 

 Jan Kalvín má velmi podobný přístup ke křtu jako Luther. Na rozdíl od něj 

ale zdůrazňoval obecenství sboru: povinnost presbyterů dohlížet na děti a jejich 

katechetickou výuku. Katechismus musel být přiměřený schopnostem lidu. 

Proto využíval v té době velmi osvědčenou formu otázek a odpovědí. 

Zwingli se snažil vymanit z křtěneckých manýr křtít pouze dospělé.  

Jednotlivá křesťanská témata revidoval. Křest pro něj není podmínkou spásy, 

ale smluvním znamením a tak na něj mají nárok stejně jako dospělí i děti. 

Hlavním, určujícím křtem je pak křest Duchem, jemuž předchází křest vodou. 

Původní Jednota bratrská odmítala uznat křty provedené v jiných církvích,  

a tak bylo až do poloviny třicátých let šestnáctého století běžné přistupující 

křesťany překřtívat. Klíčovým elementem pro udělení křtu ve staré Jednotě 

bratrské byla víra. Na základě jejího vyznání dochází ve křtu k očištění od  
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hříchů, novému životu a darům Ducha svatého. Jednota bratrská vycházela při 

přijímání do církve z katechumenátu staré církve. Nově příchozí procházeli 

nejprve pastýřskou péčí, aby dobře porozuměli tajemství křesťanské víry. Ná-

sledně vyznali před celým sborem svou víru, jíž se zavazovali k životu podle 

smlouvy křtu. 
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4. Příprava na křest v současných církvích  

– teorie a praxe 

 

Po té, co byly načrtnuty základní přístupy k přípravě na křest v dějinách,  

obraťme pozornost k tématu přípravy na křest v současnosti. Za sledované 

vzorky nám poslouží tři zvolené církve, a to církev římsko-katolická (viz kapi-

tola 4.1. Církev římsko-katolická), evangelické církve v Německu (viz  

4.2. Evangelické církve v Německu) a Českobratrská církev evangelická (viz 

4.3. Českobratrská církev evangelická). Každý z následujících tří oddílů je 

rozdělen na dvě části. První část vždy tvoří teorie neboli základní teze, které 

vyjmenované církve zastávají. V závěru této části jsou představeny některé 

novodobé katechismy, které nám umožňují nahlédnout do jedné z možných 

metod vedení předkřestní přípravy formou témat užívaných v katechismu. „Ka-

techismus uvádí na cestu vyznání Krista a jeho následování.“
 157

 

Druhá část je nazvaná praxe a obsahuje vždy několik konkrétních příkladů 

zpracování metodik pro předkřestní přípravu. Jelikož se jedná o autentické, 

aplikované přípravy, využila jsem je v některých případech pro vhodný nástin 

v celku tak, jak se s nimi můžeme setkat (tj. bez opisu).  

 

 

4.1.  Církev římsko-katolická 

 

4.1.1. Teorie 

 

Příprava na křest je specifickou cestou, která začíná obrácením a vede 

k vyznání víry. Je důležité, aby se člověk setkával s jinými věřícími (křesťany) 

od začátku své přípravy na křest. Druzí křesťané mu totiž mohou přispět svou 

angažovaností, svými vzory, laskavostí, sounáležitostí, vzájemností, svobodou 

a úctou. Příprava nemá pevně stanovenou délku trvání a není též omezena  

věkem zájemce. Proto může zájemce o křest postupovat v přípravě ke křtu 

vlastním tempem. K tomu mu napomáhá člověk, odpovědný za jeho přípravu 

na křest, který s ním prochází jednotlivými kroky a soustředí se na to, aby  
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zájemce o křest skutečně těmto krokům přípravy a jejich obsahům porozuměl. 

Jedná se o individuální přístup. Připravující bere ohled na tempo, současný stav 

a skutečné porozumění zájemce o křest. Na cestě ke křtu jsou zájemci konfron-

továni se základy křesťanské víry, Biblí a živou tradicí.
158

   

Cestu ke křtu lze pojmout dvěma směry. Procesu křestní přípravy lze  

rozumět buď jako „přivtělení člověka ke Kristu a k tomu, co pro nás vykonal – 

k jeho dílu spásy“
159

 (směr christologicko-paschální) nebo jako včlenění  

člověka do křesťanského společenství konkrétní farnosti, neboť „proces začle-

ňování do církve může dotyčný člověk vnímat bezprostředně ve svých osob-

ních dějinách“
160

 (směr eklesiologický). 

 

Přijetí do katechumenátu je doba, kdy člověk začne poznávat křesťany  

a snaží se porozumět obsahům křesťanské víry. Tyto poznatky pak konfrontuje 

s vlastními duchovními představami a zkušenostmi. Po prvotním ohledání  

získá v katechumenátu první informace o tom, jak vypadá cesta ke křtu a co 

vše obnáší. „Úkolem tohoto procesu je (…) napomoci k uvědomění si počáteč-

ních impulsů a zkušeností, z nichž dále může vyrůstat víra. V této době by  

měla vzniknout počáteční víra a počáteční touha po obrácení“.
 161

  

„Katechumenát, tj. pastorační formace katechumenů, má trvat tak dlouho, 

aby mohla jejich konverze a jejich víra dozrát, v případě nutnosti tedy i řadu 

let. Vniknou-li totiž hlouběji do křesťanského života a projdou řádnou průpra-

vou, jsou náležitě zasvěceni do tajemství spásy a mravním životem v duchu 

evangelia i posvátnými obřady, které se později budou konat, budou uváděni 

do života Božího lidu, který žije z víry, z liturgie a v lásce.“ 
162
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V prvním stadiu katechumenátu je třeba, aby byla vyjasněna různě špatně 

chápaná, překroucená či omezená témata a jejich souvislosti. „Je proto třeba 

ukázat, že církev, ačkoli se skládá z hříšníků, je víc než instituce a jako taková 

je svatá.“
 163

 Když je zájemce o křest vhodně nasměrován, otevírá se mu sku-

tečný pohled na církev „jako místo přijetí a sdílení víry, jako prostředek cesty 

k Bohu ve společenství a skrze liturgii, jako místo, kde jsou k dispozici zvláštní 

prostředky, které nás otvírají Kristu.“
 164

 Tím, že zájemce o křest přijme sku-

tečnost, že jej ve křtu přijímá právě Bůh, otevře se mu skutečný smysl jeho 

osobní přípravy na křest.
165

 K tomu má přispět církevní společenství, které 

člověka otevře křesťanskému životu v celém jeho rozsahu. 

Lidé, kteří vstoupí do katechumenátu, ještě sice nejsou plnoprávnými křes-

ťany, ale církev je přijímá na jejich cestě k obrácení (která vyrůstá z víry)  

a podporuje je svou výukou a modlitbami. 

V katolické církvi je nemyslitelná víra bez aktivní účasti na konkrétním spo-

lečenství křesťanů. Opatrný uvádí, že může být pro nově příchozího uvěřivšího 

zájemce o křest poněkud složité vstoupit do konkrétního společenství, neboť 

skutečná podoba tohoto společenství se může s představou katechumena  

značně míjet. „Církev se mu má stát ‘neideálním’ společenstvím konkrétních 

lidí, které nese a zprostředkovává poselství o ideálním zachraňujícím Bohu,  

a které tedy přesto i proto přijímá.“
 166

 

Zájemci o křest jsou spojeni s církví tím, že „vedeni Duchem svatým vý-

slovně žádají o včlenění do ní a tímto přáním a také životem víry, naděje a lás-

ky se spojují s církví, která se již o ně stará jako o své.“
 167

 

Na cestě k iniciaci
168

 se musí bezpodmínečně podílet biskup, farář, ručitel, 

kmotr a konkrétní společenství. Nejlepším případem (byť ne vždy proveditel-

ným) je katecheze více katechumenů. V takovém případě je velkou výhodou, 

že se setkává s jinými křesťany, kteří jsou v podobné etapě cesty víry.   
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Uvedení člověka do církve má v dnešní katolické církvi tři možné  

podoby
169

: 

 „Kompletní iniciace – uvedení dospělého nebo dospívajícího do 

křesťanského života cestou katechumenátu, který je završen uděle-

ním iniciačních svátostí, tedy křtu, biřmování a eucharistie.“  

Příprava na křest trvá u dospělého zájemce delší dobu. Má být tak 

dlouhá a podrobná, aby na jejím základě mohl člověk vědomě  

a opravdově přijmout všechny iniciační svátosti
170

. 

 „Postupná iniciace“ – postupné katechetické kroky křtu  

novorozence, pozdějšího přijetí eucharistie a následného biřmování. 

Nejedná se pouze o postupné získávání pravd víry apod., ale přede-

vším o cestu osobní víry, na níž dochází k zásadním proměnám  

života.  V tomto procesu zrání osobní víry se nelze spolehnout na 

formální kroky výuky. Pro růst člověka ve víře je vedle nabytých 

znalostí důležité oslovení samotným Bohem. Nelze ji tedy podstu-

povat bez spolupráce s Bohem. Na této cestě jedince se má podílet 

celé společenství sboru aktivními modlitbami za katechumena. 

 „Dodatečná (kvazi)iniciace“ – katecheze dospělých, kteří přijali 

křest, ale do víry a životní praxe křesťana nebyli uvedeni (pravděpo-

dobně jde o dospělé, kteří byli pokřtěni v dětství a nebyli pak k víře 

vedeni, ale v dospělosti nějak sami našli cestu). Jedná se o ‘katechu-

menát’, probíhající již (delší dobu) po iniciačních úkonech. 

Je důležité brát zřetel na to, že mimo církevní společenství mají vliv na ka-

techumena též lidé z jeho okolí. Tento vliv může být pozitivní – podporují ho 

v jeho cestě víry, nebo negativní – nerozumějí jeho životnímu směřování  

(i negativní vliv může mít na katechumena pozitivní dopad, neboť jej negativní 

námitky mohou vést k hledání odpovědí).
 171 

 

Náplň katechumenátu je: 

 formační – zájemci o křest jsou (vedle katechetického vyučování) 

„osobně uváděni do praxe života s Bohem v církvi“ 

                                                 
169

 Více in: OPATRNÝ, Aleš, Katechumenát v současnosti a jeho historické kořeny, in: 

kol.aut., Křesťanská iniciace, Katechetická sekce ČBK, Halama, 2012, s. 25-26. 
170

 Iniciační svátosti – křest, eucharistie, biřmování. 
171

 Více in: OPATRNÝ, Aleš, Katechumenát v současnosti a jeho historické kořeny, in: 

kol.aut., Křesťanská iniciace, Katechetická sekce ČBK, Halama, 2012, s. 28. 
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 liturgická – církev se za své katechumeny modlí; hlavním tématem 

naukové části katechumenátu jsou liturgické obřady (uvádění do četby 

Bible, do obsahu křesťanské víry vyznané při křtu, do modlitebního  

života).
172

 

Mimo přijetí víry a Boha je křest také odmítnutím zla a prosbou o vymanění 

se zpod jeho područí.
173

 Toto odmítnutí vyzná zájemce o křest ještě před  

samotným křestním aktem spolu s vyznáním víry
174

. „Vynechání této složky 

přípravy by bylo hrubou chybou, která může nést špatné ovoce i po křtu.“
 175

 

(Více in 2.1. Katechumenát – křest dospělých věřících, propracovaná příprava 

na křest)   

Poslední částí katechumenátu je zařazení mezi čekatele na křest. „Na začát-

ku postní doby, která je nejbližší přípravou ke svátostnému zasvěcení, se slaví 

obřad zařazení mezi čekatele křtu nebo ‘vyvolení’ či ‘zapsání jména’, při němž 

církev na základě svědectví kmotrů a katechetů i na základě ujištění katechu-

menů o pevnosti jejich předsevzetí pronáší úsudek o tom, jak jsou připraveni,  

a stanoví, zda mohou přistoupit k velikonočním svátostem.“ 
176

 

Hlavním důvodem tohoto obřadu zařazení mezi čekatele je odpovědné pro-

hlášení kompetentních osob, zda dospěl čekatel do stavu, v němž je připraven 

přijmout svátost křtu (a další iniciační svátosti). V poslední části katechumená-

tu je hlavním bodem náplně duchovní příprava, která vede k následnému obrá-

cení žadatele o křest. Církevní společenství se za katechumena modlí.   

 

                                                 
172

 OPATRNÝ, Aleš, Katechumenát v současnosti a jeho historické kořeny, in: kol.aut., 

Křesťanská iniciace, Katechetická sekce ČBK, Halama, 2012, s. 29. 
173

 „Poněvadž křest znamená osvobození od hříchu a od jeho podněcovatele, ďábla, pronáší 

se nad kandidátem jeden (nebo více) exorcismus(mů).“  

In: Katechismus katolické církve, §1237 

„Když církev veřejně a s autoritou prosí ve jménu Ježíše Krista, aby byla některá osoba nebo 

předmět chráněna proti vlivu zlého ducha a vymaněna z jeho poroby, mluví se o exorcismu.“ 

In: Katechismus katolické církve, §1673. 
174

 Kol.aut., Uvedení do křesťanského života, Praha: Česká liturgická komise, 1987, s. 41 

odst. 217 a 219. 
175

 OPATRNÝ, Aleš, Katechumenát v současnosti a jeho historické kořeny, in. kol.aut., 

Křesťanská iniciace, Katechetická sekce ČBK, Halama, 2012, s. 30. 
176

 Kol.aut., Uvedení do křesťanského života, Praha: Česká liturgická komise, 1987, s. 55 

odst. 120.  
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Těsně po udělení svátosti křtu je ještě jedno období, označované jako po-

slední etapa katechumenátu a tím je období mystagogie
177

. Jedná se o uvádění 

nově pokřtěných do tajemství křesťanské víry. „Aby první kroky pokřtěných 

byly jistější, je žádoucí, aby jim byla v každé situaci poskytována pozorná  

a přátelská pomoc společenství věřících, jejich kmotrů a duchovních správců. 

Je třeba se všestranně postarat o to, aby byli plně začleněni do společenství,  

a to tak, aby z toho měli radost.“
 178

 

 

Na katechetickou přípravu dospělých je v současnosti kladen větší důraz, 

neboť žijeme v sekularizované společnosti, kde není křesťanský způsob života 

běžný. A proto je třeba jej o to více přibližovat těm, kteří mají zájem se na něm 

podílet. 

Pro vhodnou přípravu na křest je třeba využít těchto opěrných bodů: 

 svoboda člověka 

 příprava cesty 

 Písmo svaté (působí Boží Slovo, otevírá přístup do tajemství víry) 

 zprostředkování živé tradice (především svědectví křesťanů) 

 cesta katechumenátního typu 

 rozhodování pro křesťanské jednání 

 otevřenost vůči různosti kultur 
179

 

Hlavním cílem předkřestní přípravy je přilnutí člověka ke Kristu, růst a zrá-

ní jeho cesty víry jako odpověď na Boží dar víry.  

 

Křtem člověk získá účast na obecném kněžství všech věřících. „Byli jsme 

uschopněni darovat svůj život Bohu, aby on v něm svobodně působil, a my 

jsme se stali jeho nástroji.“
 180

 

                                                 
177

 Srov. kol.aut., Uvedení do křesťanského života, Praha: Česká liturgická komise, 1987,  

s. 55 odst. 235-239. 
178

 Kol.aut., Uvedení do křesťanského života, Praha: Česká liturgická komise, 1987, s. 109 

odst. 235. 
179

 Kol.aut., O směřování katecheze v dnešní době, Francouzská biskupská konference, 

Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008, in: ZIMMERMANNOVÁ, Marie; Peda-

gogika křesťanské iniciace, in: kol.aut., Křesťanská iniciace, Katechetická sekce ČBK, Hala-

ma, 2012, s. 77. 
180

 ZIMMERMANNOVÁ, Marie, Pedagogika křesťanské iniciace, in:  kol.aut., Křesťanská 

iniciace, Katechetická sekce ČBK, Halama, 2012, s. 87. 
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Současné katechismy: 

S didaktickou reformou ve škole a církvi začalo na katolické straně nové ka-

techismové vyučování. Roku 1955 byl vydán Katechismus katolického nábo-

ženství - katechismus katolických biskupů v kérygmatickém pojetí. Následně 

byl překládán a opakovaně vydán v revizích (nenesl vždy název katechismus). 

Cílem této publikace bylo dle II. Vatikánského koncilu tlumočit poselství 

evangelia ve všední řeči.  

I později vycházelo množství podobných publikací, které stále méně nesly 

název katechismus.  

Katechismus obsahuje pro katolickou církev teologicky správnou normu 

učení pro katechezi.  

Ve dvacátém století prošla katechismová literatura častými revizemi 

z důvodu napětí mezi teologickým a pedagogickým hodnocením katechismu. 

Teologové zdůrazňují jednotu, trvalost a obecné formulace; pedagogové prefe-

rují pluralitu, novou aktualizaci a konkrétní formulace vzhledem k věkovým 

skupinám.  

Roku 1985 se konala biskupská synoda, na jejímž zasedání vznikl plán svě-

tového katechismu jako reakce na pluralitu a nadřazení pedagogických kritérií 

nad teologickými.  

Katechismus katolické církve tak byl vydán roku 1992; česky roku 1995. 

Obsahuje výklad základních témat křesťanské víry
181

. Katechismus je rozdělen 

do čtyř rozsáhlých částí. První část se zabývá Vyznáním víry (Apoštolským), 

druhá část pak tajemstvím křesťanské víry, tedy svátostmi katolické víry. Třetí 

část katechismu je zaměřena na život podle víry, život v Kristu. Poslední část 

otevírá téma křesťanské modlitby v životě víry. Kniha je sepsána po jednotli-

vých paragrafech.  

Tento katechismus je dostatečně podrobný a rozsáhlý na to, aby na jeho 

struktuře mohl vystavět katecheta témata předkřestní přípravy.   

Dále pak vyšla řada menších katechismů
182

 (např. Průvodce katechismem 

katolické církve
183

 – stručný průvodce podrobným Katechismem katolické 

církve; Kompendium Katechismu katolické církve
184

 – stručná příručka katolic-

ké víry a morálky; Věřím, malý katechismus
185

- příručka pro dospělé, připravu-

                                                 
181

 Ve světle II. Vatikánského koncilu. 
182

 Jedná se o katechismy schválené Českou biskupskou konferencí. 
183

 HONORÉ, Jean, 2008. 
184

 Kol.aut., 2006. 
185

 Kol.aut., 2007. 
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jící se k přijetí svátostí, vhodný pro doplnění a shrnutí katechezí; Youcat
186

 

- katechismus pro mladé obsahuje několik základních katechetických témat, 

podaných srozumitelným jazykem; existují také dva katechismy pro děti:  

Já jsem s vámi
187

, v němž jsou shrnuty nejzákladnější pravdy víry a Pojďte za 

mnou
188

, druhý prohlubující díl.). 

 

 

4.1.2. Praxe 

 

4.1.2.1. Příprava rodičů na křest dítěte v katolické farnosti 

v Přerově
189

: 

 

Rozpis osnovy jednotlivých předkřestních setkání: 

 

1. setkání: Úvod; křest; trojrozměrnost; víra  

Katecheta předá praktické pokyny k průběhu přípravy. Co je to křest, jaký 

má význam a co působí? Proč je důležitá příprava, víra rodičů a účast na boho-

službách? Význam křestního jména. Slib křesťansky vychovávat dítě. Toto 

setkání se může zabývat významem kmotrů a dále tématy: biřmovaní  

a církevně sezdaní. Trojrozměrnost člověka. Láska citová a láska opravdová. 

Řídit se rozumem, city či pudy? Jít za hlasem srdce? Co je to víra. Riskuje  

něco člověk, když žije jako věřící? K čemu je dobrá víra? Jaký je Bůh? Může-

me ho popsat? K čemu je církev? Proč nestačí žít víru soukromě? Co nám dává 

život v církvi? 

 

2. setkání: Bible; modlitba; svátosti 

Tématy druhé části jsou například: rozdělení Bible, autoři, dějiny starozá-

konní a novozákonní, jazyky Bible, na co se psalo, objev v Kumránu, deutero-

kanonické knihy, překlady Bible, biblická mapa, hledání v Bibli. Modlit se 

(Kdy? Kde? Jak? Postoje při modlitbě. Nahlas nebo v duchu? Sám nebo  

společně? Vlastními slovy nebo naučené modlitby?) Liturgie, svátosti a svátos-
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 Kol.aut., 2011. 
187

 Kol.aut., 1998. 
188

 Kol.aut., 1998. 
189

 Zpracoval Hofírek, Pavel. 
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tiny. Svátost manželství. Mše svatá jako největší modlitba a nejhlubší setkání  

s Bohem, Ježíšem Kristem. 

 

3. setkání: Zlo, hřích; svědomí; zpověď; desatero 

Třetí část se zabývá tématy, jako je: rozdíl mezi zlem a hříchem. Co je to 

hřích. Následky zla a hříchu. Co je to svědomí. Výchova svědomí. Svátost smí-

ření. Zpovědní tajemství. Bůh na prvním místě. Zneužívání Božího  

jména. Slavení neděle. Láska a poslušnost k rodičům. Povinnost bránit vlast, 

platit daně a volit. Potrat a eutanázie, odpojení od přístrojů a sebeobrana.  

Alkohol, drogy a kouření. Zbytečné riskování, nedostatečné oblečení, špatná 

životospráva, zanedbávání zdraví, vrcholový sport apod. Oddělení tělesné 

stránky sexuality od vztahu lásky. Homosexualita. Krádež, podvod. Lež, právo 

na pravdu, právo na soukromí. Závist.  

 

4. setkání: Výchova dětí; nabídka církve pro rodiny; obřad křtu  

Tématy čtvrtého setkání jsou například: výchova dětí (Důležitější je příklad 

rodičů než vysvětlování. Slavení neděle a svátků v rodině. Společná modlitba  

v rodině. Děti nejsou naším majetkem. Televize, internet, počítačové hry. Přís-

nost či všechno dovolit? Jak mluvit s dětmi o sexualitě? Malé děti na mši  

svaté.). Nabídka církve (Setkávání manželských párů a manželská setkání.  

Katecheze pro dospělé, biblické hodiny, přednášky.). Výuka náboženství jako 

doplněk rodinné výchovy. Příprava na první svaté přijímání a svátost  

biřmování. Dětské mše, schóla. Společenství mládeže. Průběh obřadu křtu  

a praktický nácvik. Význam jednotlivých částí obřadu křtu. 

 

Individuální setkání s farářem 

Může být před, během či po skončení tří setkání křestní přípravy. Kontrola 

dokladů a rozhovor nad slibem křesťanské výchovy. Domluva termínu křtu, 

svíčka a křestní rouška, ústní zhodnocení přípravy, zaměstnání a koníčky…
190

 

                                                 
190

 Příprava na křty. Římskokatolická farnost Přerov [online]. 2011-2013 [cit. 2015-04-26]. 

Dostupné z: http://www.farnostprerov.cz/node/562. 

http://www.farnostprerov.cz/node/562
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4.1.2.2. Příprava věřících na křest v katolickém prostředí: 

 

Sumář pěti hodin přípravy na křest: 
191, 192 

 

1. Uvedení a první domlouvání se 

Tématy těchto setkání může být: Co je křest? Vyprávění o sounáležitosti 

k Božímu lidu právě skrze křest a svázanosti s Ježíšem Kristem jako členi jeho 

církve, téma modlitby (nejdůležitější je modlitba Páně), co je a jak vypadá  

bohoslužba, význam slova AMEN, Desatero Božích přikázání, Dvojpřikázání 

lásky, Vyznání víry, znamení kříže.  

 

2. Víra. Starý Zákon 

Možná témata v této části: víra – důvěra, starozákonní příběh lidu Izraele: 

Abraham (1. člověk, který Bohu skutečně důvěřoval), Izák, Jákob – Izrael, po 

jehož dvanácti synech se odvozuje celý izraelský lid; proroci; spasitel Ježíš 

Kristus; první kniha Bible (Stvoření světa, Adam a Eva,…). 

 

3. Ježíš Kristus 

V této části se může probírat například: Ježíš z Nazaretu = Ježíš Kristus, je 

třeba změnit svůj život pro vlastní připravenost na Boží království, Původ  

Ježíše Krista – příběh o narození, Boží přítomnost pro chudé, evangelium pro 

každého, odpuštění hříchů. 

 

4. Svazek Boha a lidí 

Tato část může obsahovat: vyvedení Izraelského lidu z otroctví, Mojžíšem 

přinesené desky s Desaterem Božích přikázání; lidé zapomínali na smlouvu  

a chovali se nehodně – Bůh poslal Syna, aby je spasil, dvanáct učedníků, smrt 

Ježíše Krista. 

 

 

 

 

                                                 
191

 LÖWENSTEIN, Martin, Kleine Einführung in den Glauben, Schumanowka  

(Altei/Sibirien), 2000. 
192

 Jezuita. 



55 

 

5. Život církve  

Zde je vhodné věnovat se tématům jako je například: zmrtvýchvstání Ježíše 

Krista, zjevení učedníkům, pověření učedníků k šíření evangelia do všech ná-

rodů a křtění ve jméno Boha (Otce, Syna a Ducha svatého).  

 

Seznámení zájemců o křest se svátostmi katolické církve
193

: 

 (1) Křest je svátost, skrze kterou mohou přijít všichni lidé k Božímu lidu, 

k církvi. Svátost je, když Ježíš Kristus jedná viditelně skrze své tělo, církev, ve 

znameních. Tím, že je křtěnec pokřtěn vodou, je Bohem osvobozen a vzat do 

jeho lidu. Na letnice, 50 dní po Velikonocích, daroval Bůh apoštolům Ducha 

svatého. Tohoto Ducha předávali učedníci dál ve (2) svátosti biřmování  

(v ortodoxní církvi vždy spolu se křtem). Biřmování prohlubuje křest. Mezi 

apoštoly byl zvláště pověřen Petr jako skála církve, aby církev vedl. Petr se stal 

biskupem římským. Proto je dodnes římský biskup hlavou církve v celém  

světě. Skrze křest a biřmování se člověk stává členem církve.   

 (3) Svátost eucharistie. Každý pokřtěný, pokud se nejedná o malé dítě, se 

může připravit na tuto svátost a podle možností každou neděli slavit svatou mši 

a alespoň jednou za rok na Velikonoce přijmout eucharistii. Tyto popsané  

svátosti jsou hlavní.  

 Bůh se svým lidem na Sinaji uzavřel smlouvu. Skrze Ježíše Krista Bůh  

uzavřel novou smlouvu se svou církví, s židovským národem a všemi  

ostatními. Jako zobrazení svazku Boha s člověkem slaví církev (4) manželství 

jako svátost. Muž a žena mají vzájemně žít tak věrně v lásce, jako je věrný Bůh 

svému lidu.  Lidé však stále hřeší i poté, co se ve křtu stanou Božími dětmi. 

Manželé by si měli vzájemně odpouštět viny. Bůh každému křesťanu, který 

v tichosti vyzná své hříchy, odpustí. Pokud jsme se vzdálili od Boha kvůli těž-

kému hříchu, musíme obnovit naději křtu, abychom se mohli stát opět členy 

církve. Ve (5) svátosti pokání (zpověď) vyznává křesťan své hříchy kazateli  

a obdrží rozhřešení. Tím Bůh odpouští viny pomocí své církve. Kazatel nikdy  

a nikomu nemůže říci, jaké zpovědi vyslechl. (6) Ve svátosti svěcení kněží je 

kněz oprávněn vést svátost pokání a eucharistie. On zvěstuje lidem Boží slovo. 

Kazatel, spolu s řádovými sestrami a bratry má být pro křesťana znamením, že 

člověk může celý svůj život svěřit Bohu. Proto se nežení. 
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 Text představuje sedm svátostí, uznávaných katolickou církvi. Jednotlivé svátosti jsou 

označeny čísly v závorkách.  
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  Bůh chce darovat každému člověku naději. Víra není něco zvláštního pro 

vzorné a silné. Bůh daruje svou lásku obzvlášť chudým a slabým, kteří v očích 

světa nic neznamenají. (7) Svátost smíření je pro ty, kteří jsou těžce nemocní. 

Tím je posílena důvěra nemocného a ten je spojen s Bohem. Také ten, kdo leží 

na smrtelné posteli, má dostat svátost smíření, poté, co vyzná své hříchy  

a přijme sv. eucharistii.  

Toto je sedm svátostí církve. Jsou pro všechny křesťany a náleží k jejich ži-

votní cestě. Křest je pouze počátek.  

Vodou křtu je starý člověk smyt. Život křesťana se rozvíjí teprve v účasti na 

životě církve. Křest je jen počátek cesty víry člověka.   

K cíli může směřovat pomocí naplnění Duchem, posilnění chlebem a utěšení 

odpuštěním.   

 

 

4.1.2.3. Čtyři etapy práce s katechumeny:   

 

  1) „První setkání jsou časem vzájemného poznávání, výměny názorů,  

spřátelení. Mluvíme tu především o Bohu, Bohu Otci, Stvořiteli.   

 

2) Druhá etapa se zaměřuje na poznání Pána Ježíše a jeho evangelia. Vrcholí 

konverzí, vyznáním víry.   

 

3) V třetím údobí se připravujeme na svátosti, na život církve. Vrcholí 

křtem, svatým přijímáním.   

 

4) Čtvrtá etapa je čas upevňování v dobrém, přípravou na přijetí Ducha  

svatého.“ 
194

   

                                                 
194

 SIMAJCHL, Ladislav, Liturgie pro duchovní formaci laických apoštolů, 2004. 
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4.1.2.4. Katechumenát v životě církve Gordonnier:  

Katechumeni mají vhodnou příležitost zakusit v rámci katechumenátu 

evangelium, žité druhými díky jejich blízkosti s katechetou.  

„Úkoly katechumenátu: 

1) katechumenát jako služba člověku v jeho společenských vztazích 

Praxe katechumenátu umožňuje znovu pochopit vlastní existenci spíš jako 

otázku a výzvu, než jako výslednici vnějších, předem daných okolností. Vzít 

znovu svůj život do rukou, abych ho tvárnil a nalézal tak odpověď' na tuto  

výzvu s vynaložením tvůrčího úsilí, to je jistě nesporným humanizačním  

úkolem dneška.  

2) zkušenost církve jakožto počátku 

U dospělého vše začíná obrácením se na druhého člověka s prosbou  

o pomoc. Jednak aby se ujistil o správnosti své vnitřní cesty, svého směřování, 

a za druhé z touhy po dalším prohloubení.   

     Víra změní celý život a člověk odhaluje před druhým své nitro. Takto pro-

jevená důvěra vytváří bratrství, zakořeněné ve vzájemné úctě a také v aktu víry 

samé.“
195

  

 

 

4.1.2.5. Etapy a prvky přípravy na křest dle Opatrného:  

„Etapy průběhu přípravy 

1. Předběžný katechumenát, který vrcholí přijetím do katechumenátu 

2. Období katechumenátu, které vrcholí zařazením mezi čekatele křtu 

3. Období očišťování a zasvěcování do křesťanské praxe, které obsahuje 

tři skrutinia, bezprostřední přípravu na křest a vrcholí přijetím svátosti 

křtu, biřmování a eucharistie. 

4. Období mystagogie, které nemá časové ohraničení.
 196

 

                                                 
 195

 In OPATRNÝ, Aleš, Příprava dospělých na křest. In: Knihovna křesťanské literatu-

ry [online]. 2006 [cit. 2014-06-29]. Dostupné z: http://www.knihovna.net/KNIHA/0055_t.htm  
196

 Více in: kol.aut., Uvedení do křesťanského života, Praha: Česká liturgická komise, 1987 

http://www.knihovna.net/KNIHA/0055_t.htm
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Doplňující formou přípravy je četba, účast na bohoslužbách a různých  

farních nebo skupinových akcích. Je třeba zdůraznit, že četba je opravdu jen 

doplněk, nemůže nahradit živé katecheze a rozhovor. Pro dnešního člověka 

jsou naprosto nezbytné osobní rozhovory v rámci přípravy na křest.  

Důležité je znovu a znovu se vracet k poznávání podstatných věcí. 

Katechismus je použitelný pro shrnutí toho, co kandidát křtu poznal,  

prodiskutoval a pochopil, ale nemůže sloužit jako náhražka katechezí a rozho-

vorů.  

Cíl předběžného katechumenátu je dvojí: je to určitá „inventura minulosti“, 

její zpracování a vyhodnocení a na základě těchto kroků potom vytvoření před-

stavy o konkrétní náplni prekatechumenátu dotyčné osoby. Druhým cílem je 

dopracování se do pozice, ve které může být adept přijat do katechumenátu. To 

znamená, že adept má poznat základy křesťanského učení, má u něho začít 

duchovní život a aspoň v zárodečném stádiu zde má být víra v Krista (ne jen 

přesvědčení o Boží existenci!). 

 

Jednotlivé prvky příprav na křest: 

A)  Společná četba Markova evangelia a části Skutků apoštolů 

Cílem této četby není jen prvé seznámení s obsahem evangelia, také ne jeho 

podrobný výklad, či „uvedení do víry věřících“, nýbrž určité přivedení do  

takového kontaktu s Písmem, ve kterém se inspiruje víra kandidáta a pomalu se 

tvoří i hlavní body jejího obsahu. Ze Skutků apoštolských lze jasněji vidět, jak 

vypadá odpověď člověka na zvěstované slovo, co je základním obsahem víry, 

jak vznikala církev.  

B) Seznamování s vybranými pasážemi Písma 

U adepta, který má už určité předběžné znalosti Písma, takže se v něm  

(nebo aspoň v Novém zákoně) orientuje, je možné zvolit i náročnější způsob, 

kdy se s ním probírají jednotlivé pasáže Písma, které ho mají přivést k jádru 

víry.  

Je možné nabídnout poněkud delší cestu, která je seznamováním se základ-

ními pojmy křesťanské víry na základě biblických textů. Vyžaduje od připra-

vujícího dobrou znalost Písma, je časově náročná, ale znamená pro některé 

adepty přiměřené uvádění jak do orientace v Písmu, tak do víry. 
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C) Reakce na životní příběh adepta ve smyslu evangelia 

Tato úloha je náročná. Předpokládá u připravujícího výbornou znalost  

Písma, pohotovost a schopnost improvizace. Výhodou je, že se lze dotýkat sku-

tečně existenciálních otázek adepta. Nevýhodou kromě zmíněné obtížnosti je, 

že se může snadno uvíznout v oblasti otázek, zážitků a životních událostí  

adepta  

a v důsledku toho se nepokryje celé pole základů víry. 

D) Uvádění do duchovního života 

Katecheta pomáhá adeptovi v tom, aby udělal první (nebo další) zkušenosti 

jak s modlitbou, tak se zamýšlením se nad sebou před Bohem. Nejlepší bývá, 

když lze vycházet z jeho osobních, byť sebeskromnějších zkušeností a ty dál 

rozšiřovat a prohlubovat.  

E) Krédo 

Apoštolské vyznání víry je nejen vyznáním víry křtěnce při křtu, ale tvoří 

jakousi páteř či kmen křesťanské víry. Představuje nezbytné minimum  

věrouky, které má být osvětleno a pochopeno.  

F) Modlitba a duchovní život 

K základnímu výkladu „teorie modlitby“ patří informace o modlitbě spo-

lečné a individuální, o smyslu liturgie jakožto modlitby, poučení o modlitbě 

vlastními slovy a o modlitbách předem formulovaných (napsaných), základní 

výklad Modlitby Páně a informace o žalmech. Modlitba ovšem není jen před-

mětem, o kterém se mluví, do ní má být člověk také uveden. Katechumen by 

měl být v zásadě uváděn jak do osobní modlitby vlastními slovy, tak do mod-

litby přejatými slovy a do účasti na liturgii.  

G) Svátosti 

Nauka o svátostech se bude samozřejmě soustřeďovat na iniciační svátosti, 

s nimiž přijde katechumen nejdřív do kontaktu. Katecheze o svátostech se musí 

udržovat jen v oblasti základních znalostí, protože svátosti patří do plnosti ži-

vota z víry a do plnosti života církve a z obojího okouší katechumen jen malou 

část. Poznání kréda musí být rozhodně podrobnější. 

H) Morálka 



60 

 

Přijetí křesťanské morálky katolické církve znamená pro mnohé dnešní do-

spělé lidi v zásadě přijetí jiné kultury života. Jde zejména o vztah a úctu 

k životu, o sexualitu a o vztah k nepřátelům.“
197

  

 

 

4.2.  Evangelické církve v Německu 

 

4.2.1. Teorie 

 

Německé evangelické církve se v posledních letech orientují na individuální 

přístup a s ním související konkrétní specifičnost. Ačkoliv zaznamenaly pokles 

svých členů, počet zájemců o křest je stále stabilní a neklesá. To znamená, že 

nutně přibývá větší množství tzv. distančních křesťanů
198

. Němečtí teologové 

se proto zaměřili na tyto věřící. Tím, že křest bude mít delší pastorační  

přípravu, může dojít k přiblížení se právě těmto distančním křesťanům, kteří se 

začnou více vnořovat do života konkrétního sborového společenství.   

To, že se křesťané často distancují od konkrétního církevního společenství, 

má být sice respektováno, ale nemá tomu být podřízena hloubka a vážnost  

přípravy na křest. 
199

 

„Právě sekularizovaní lidé vědí dobře o rozdílu mezi matrikou a církví,  

která nezprostředkovává pouze nějaký společenský zvyk. Chtějí skutečné Boží 

požehnání, přijetí do ‘Božího světa’; chtějí, aby v ambivalentních pocitech, 

které jimi hýbou, zvítězily ty pozitivní. Také statistiky ukazují, že náboženské 

motivy ke křtu (jakkoli nepřesně vyjádřené a všeobecné mohou být) nakonec 

jasně převažují před sociálními a tradičními.“ Přijetí do společenství s Bohem 

„samozřejmě dále má i svou sociální dimenzi; v sekularizované společnosti už 

ovšem křest není přijetím do společnosti jako takové, nýbrž vstup do ‘speciál-

ní’ náboženské společnosti, do církve.“ 
200

 

                                                 
197

 OPATRNÝ, Aleš, Příprava dospělých na křest. In: Knihovna křesťanské literatu-
ry [online]. 2006 [cit. 2014-06-29]. Dostupné z: http://www.knihovna.net/KNIHA/0055_t.htm 

198
 Distanční křesťané = křesťané, kteří se hlásí ke křesťanské víře, ale nepovažují za  

důležité svou víru sdílet s nějakým církevním společenstvím. 
199

 Srov. KOLÁŘOVÁ-TAKÁCSOVÁ, Kornélia, Křest jako přechodový rituál?,  

Teologická reflexe, XIV (2008), s. 165. 
200

 ZULEHNER, Paul, Heirat-Geburt-Tod. Eine Pastoral zu den Lebenswenden, Wien:  

Herder 1976, in: KOLÁŘOVÁ-TAKÁCSOVÁ, Kornélia, Pastorační aspekty křtu v současné 

diskuzi v německé jazykové oblasti, disertační práce, Praha: ETF UK, 2012, s. 118. 

http://www.knihovna.net/KNIHA/0055_t.htm
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 „Ježíš volá lidi ke společenství s Bohem i ke společenství mezi sebou  

navzájem. V jeho duchu mají lidé k sobě vzájemně najít cestu. On dokáže  

vytvořit prostor obnoveného spolužití. Církev sice sama nedokáže takový  

prostor plně uskutečnit, ale zvěstuje jeho budoucnost a usiluje být znamením 

této budoucnosti.  

 Ve křtu je člověk povolán do společenství. Církev při vší své slabosti a pře-

vrácenosti zůstává povolána být svědectvím toho, jak Bůh shromažďuje lidi  

k sobě a učí je si vzájemně pomáhat. Pokřtění vyznávají, že jsou povoláni ke 

společenství a že v následování tohoto povolání nezůstanou osamoceni.  

A církev na tuto víru odpovídá tím, že se jim otevírá a zaslibuje jim společen-

ství, které je vytvořeno Bohem.“ 
201

 

 

„Jestliže zažijí zájemci o křest v předkřestním rozhovoru a v křestní liturgii, 

že Bůh chce pro ně to dobré, pak se mohou stát otevřenějšími pro tradici dobra, 

které proudí od Boha přes Ježíše do církve a zasahuje je. Taková zkušenost 

přijetí Bohem se může stát východiskem pro to, aby kriticky přezkoumali svůj 

život i s jeho temnými stránkami a zapleteností do zla a upnuli se ještě více  

k víře a možnostem, které dává Bůh sám.“ 
202

 

 

Samotný křest je rituálem s jasně ohraničenými pravidly a pevným liturgic-

kým řádem. Naopak příprava na křest má být individuální, směrovaná do  

specifické situace zájemce o křest. Zároveň ale nemůžeme zcela oddělit indivi-

duální přípravu na křest a ritualizovaný průběh křtu. Je třeba do samotného 

průběhu křtu zahrnout individuální situaci křtěného (často nejlépe prostřednic-

tvím kázání).
203

  

                                                 
201

 BASTIAN, Hans-Dieter; EMEIS, Dieter; KRUSCHE, Peter, Taufe, Trauung und  

Begräbnis. Didaktischer Leitfaden zum kirchlichen Handeln, München: Kaiser 1978, in:  

KOLÁŘOVÁ-TAKÁCSOVÁ, Kornélia, Pastorační aspekty křtu v současné diskuzi v německé 

jazykové oblasti, disertační práce, Praha: ETF UK, 2012, s. 130-131. 
202

 BAUMGARTNER, Isidor, Pastoralpsychologie: Einführung in die Praxis heilender  

Seelsorge, Düsseldorf: Patmos, 1990, in: KOLÁŘOVÁ-TAKÁCSOVÁ, Kornélia, Pastorační 

aspekty křtu v současné diskuzi v německé jazykové oblasti, disertační práce, Praha: ETF UK, 

2012, s. 116. 
203

 GRÄB, Wilhelm, Lebensgeschichten – Lebensentwürfe – Sinndeutungen. Eine  

Praktische Theologie gelebter Religion, Gütersloh: Kaiser 1998, 197-198, in: KOLÁŘOVÁ-

TAKÁCSOVÁ, Kornélia, Pastorační aspekty křtu v současné diskuzi v německé jazykové  

oblasti, disertační práce, Praha:ETF UK, 2012, s. 58. 
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Příprava na křest je pro církev velkou šancí zvěstovat evangelium jak nově 

příchozím (tedy zájemcům o křest), tak se soustředit také na fakt mnohdy  

silného zastoupení nevěřících či nepraktikujících křesťanů při samotné  

kazuálii. Na takový úkol však musí být farář (či člověk pověřený přípravou na 

křest) řádně připraven. „Žádá se po něm teologická, pastýřská a komunikativní 

kompetence. Lidé, kteří v uzlových bodech svého života projevují své nábo-

ženské potřeby a vyhledávají církev, nemají být denunciováni, nýbrž naopak 

bráni vážně. Máme jim porozumět a jejich touhy zpracovat.“ 
204

 

 

Je třeba stále myslet na rozdílnost přístupu v přípravě na křest dospělých  

věřících a dětí, zastoupených rodiči a kmotry. 

„Na zkušenost rodičů, kterým se narodilo dítě, je v pastoraci potřeba myslet 

především. Pole zkušenosti dospělých obsahuje:  

a) Příběh, který předcházel narození dítěte. Při křestním rozhovoru je proto 

potřeba se ptát:“ Kolikáté je to dítě? „Je vytoužené, očekávané, vymodlené, 

vynucené?“ Každý porod má svůj příběh, průběh a okolnosti, které jsou pro 

jeho rodiče velmi zásadní. „Příchod dítěte každopádně doprovází zvlášť velké 

vnitřní napětí. Má dopad na život páru a může v něm splňovat různé funkce  

– může být výrazem nejintenzivnější sounáležitosti, důkazem životní odvahy, 

ale třeba i zoufalým pokusem udržet si partnera. Vedle toho je potřeba uvážit, 

že má dopad i na sourozence a na širší rodinu.  

b) Samotný prožitek porodu jako tělesně-duševní dění 

c) Vědomé rodičovství.“ Rodičovství je nová dimenze života páru. Může při-

nášet nové emoce: pocit uspokojení, prožitek naplnění života nebo dlouhodobé 

tužby, ale také vědomí odpovědnosti nebo dokonce psychickou zátěž. 
205

 

Scharfenberg tvrdí, že nejen křest dospělého je faktická cesta do smrti  

a následně vzkříšení k novému životu, ale i novorozenec rodičům ve křtu  

                                                 
204

 ULRICH, Bernard, Von Schwellen und Kraft-Räumen. Ein Beitrag zur Kasualpraxis, 

in: KOLÁŘOVÁ-TAKÁCSOVÁ, Kornélia, Pastorační aspekty křtu v současné diskuzi 

v německé jazykové oblasti, disertační práce, Praha: ETF UK, 2012, s. 70. 
205

 Více viz MÜLLER, Theophil, Konfirmation-Hochzeit–Taufe–Bestattung. Sinn und  

Aufgabe der Kasualgottesdienste, Stuttgart: Kohlhammer, 1988, in: KOLÁŘOVÁ-

TAKÁCSOVÁ, Kornélia, Pastorační aspekty křtu v současné diskuzi v německé jazykové 

oblasti, disertační práce, Praha: ETF UK, 2012, s. 102-103. 
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umírá, aby byl vzkříšen k novému životu, v němž je pak rodičům svěřen 

k opatrování na určitou, omezenou dobu.
206

  

„Církev nekřtí všechny dosažitelné děti, nýbrž pouze děti křesťanských  

rodičů nebo rodičů ke křesťanství přistupujících… Nekřtí děti jako děti, nýbrž 

jako syny a dcery křesťanských rodičů, jako členy křesťanského ‘domu’.“ 
207

 

Jsou-li zájemci o křest dítěte (novorozence) rodiče, přesouvá se pozornost 

křestní pastorace na ně. „Jejich životní cesta – ať už ji smíme označit za křes-

ťanskou, či ne – se stává předmětem pastorace i úvah o tom, jakou podobu by 

taková pastorace měla mít.“ 
208

 

U dětí je z věcných důvodů postup nejčastěji takový, že jsou pokřtěny a až 

potom dochází ke vzdělávání ve víře, k hledání cesty víry (i přesto by měly být 

hovory o víře, o smyslu křtu vedeny též s dětmi), u dospělých by se mělo vy-

cházet především z rozhovorů nad zásadními tématy víry a až následného křtu 

na základě jejich porozumění.  

 

„Přestože předkřestní rozhovor má primárně téma křtu, nemůže být na toto 

téma zužován.“ Katechetická příprava by měla vždy obsahovat seznámení se 

základy křesťanské víry, především pak Kredo, modlitbu Páně a popř. dekalog. 

Při rozhovoru o křtu musí farář vycházet z konkrétních motivací, které  

vedou člověka k rozhodnutí pro křest. Až poté, co se rozpozná konkrétní jedi-

nečná situace, ve které se ocitá zájemce o křest, „se může Boží slovo prokázat 

jako síla, pomoc a útěcha“. Je třeba mít na zřeteli (dle Thila), že hlavním cílem 

rozhovoru o křtu „není především zvěstování evangelia či poučení o smyslu 

křtu (kéryssein), nýbrž spíše svědectví (martyrein), tedy ‘výklad života’  

(‘Lebensdeutung’), objasnění důsledků, které z obsahu zvěsti vyplývají pro 

konkrétní životní situaci.“ 
209
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 ALTHAUS, Paul, Die christliche Wahrheit. Lehrbuch der Dogmatik, Gütersloh, 1962,  
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 KOLÁŘOVÁ-TAKÁCSOVÁ, Kornélia, Pastorační aspekty křtu v současné diskuzi 

v německé jazykové oblasti, disertační práce, Praha: ETF UK, 2012, s. 15. 
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„Pastorační rozhovor nesmí přejít příliš rychle k věrouce, ke zkoušce, která 

má prokázat ‘správné motivy’ ke křtu. Naopak musí setrvat u reálných pocitů, 

motivů a zkušeností zájemců o křest, v nichž teprve je možné odhalit jejich 

religiózní základ, a ne je od počátku odepsat jako pouze vnější, formální,  

profánní, povrchní atd.“ 
210

 

Prvotním a hlavním momentem, od nějž se odvíjí vše ostatní, je vzájemně se 

dobře poznat. Příprava na křest je v případě větší důvěrnosti též podnětem 

k otevření závažných osobních témat, která třeba se křtem ani tolik nesouvisí 

(„např. rodinného charakteru, se kterými si lidé netroufají jít za farářem  

– křestní rozhovor může otevřít takovou příležitost“). Tématem rozhovoru se 

může stát i otázka církevního sňatku, „protože to patří k souvislostem, v nichž 

se křest nachází. V případě přistěhování do nového místa, může křestní 

rozhovor a následující křest být příležitostí začlenění do nového sboru.“ Zá-

jemci mohou během tohoto rozhovoru nastínit svá očekávání na sbor a zároveň 

i své předchozí zkušenosti „s církví, především se sborem, kde sami vyrůstali. 

Farář naopak může informovat o místním společenství a představit nabídky, 

které se zájemci otevírají.“ 
211

  

Pastorační pracovník musí „zamezit zklamání, které tito křesťané zakoušejí 

poté, co se jejich lidský obraz Boha, na který se spoléhali, hroutí. Musí je vést 

od jejich náboženských očekávání k pravému Bohu.“ 
212

 

 

„Je potřeba se vyhnout dvojímu nebezpečí: na jedné straně chápat křestní 

rozhovor jako pouze ‘administrativní’, úřední jednání, v němž se pastorační 

rozměr zcela vytrácí, na druhé straně pojímat rozhovor všeobecně pastoračně, 

bez jasného důrazu na událost křtu.“
213
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Současné katechismy: 

Německá Luterská církev má tři základní katechismy (doplněné velkou  

škálou dalších, současných katechismů): 

1) Der Grosse Katechismus
 
(1529) Martina Luthera vypracovaný jako  

pomůcka pro faráře při kázání na katechismus. Předpokladem pro tato 

kázání je účast dětí a jejich rodičů při katechizačním shromáždění.  

2) Der Kleine Katechismus Martina Luthera, je určen rodičům pro výchovu 

dětí a pro prostý lid. Obsahuje desatero, Vyznání víry, modlitbu Páně, 

učení o svátostech - o křtu, zpovědi, svátosti oltářní.  

V úvodu dává Luther metodické pokyny: kazatel se má pevně držet  

textu katechismu; děti se text katechismu učí nazpaměť; rodiče mají děti 

k memorování přivést i ostrými kázeňskými prostředky, po namemoro-

vání textu se mají učit smyslu. Poté, co se děti naučí Malý katechismus, 

mají být seznámeny s Velkým katechismem.  

3) Evangelischer Erwachsenenkatechismus – jedná se o korelaci otázek  

a odpovědí. Struktura katechismu sleduje strukturu Apoštolského  

vyznání víry. První část ‘Bůh’ zachycuje téma poznatelnosti Boha (Bůh 

se zjevuje); světa jako Božího stvoření; Božího díla v dějinách;  

ateismus; Bůh Židů a Bůh křesťanů.   

Druhá část ‘Člověk’ pohlíží na člověka jako na ‘Boží stvoření’ stejně  

jako na zkušenost hříchu a viny. 

Ve třetí části ‘Ježíš Kristus’ je zásadní kapitola o životě, díle a významu 

Ježíše Krista (Ježíš Nazaretský – Kristus). Na ní navazuje kapitola  

o ospravedlnění člověka. 

Čtvrtá část ‘Život ve světě’ je věnována etickým principům. 

Centrem páté části je ‘Bůh Duch svatý’ a tematizuje se zde otázka troj-

jediného Boha. 

Šestá část ‘Život v církvi’ se zabývá podstatou, významem a konkrétní-

mi formami církve. Dále též pracuje s pojmy Slovo a svátosti  

(bohoslužba, kázání, křest, Večeře Páně aj.), konfirmace, zpověď  

a požehnání, poslání církve a praxe víry.  

                                                                                                                                 
in: KOLÁŘOVÁ-TAKÁCSOVÁ, Kornélia, Pastorační aspekty křtu v současné diskuzi 

v německé jazykové oblasti, disertační práce, Praha: ETF UK, 2012, s. 148. 



66 

 

V sedmé části ‘Cíl všech cest – věčný život’ je představeno téma smrt  

a umírání z křesťanské perspektivy; dále pak uzavírá celé dílo kapitola  

o naději ve věčný život. 

 

 

4.2.2. Praxe 

 

Blank a Grethlein
214

 doporučují ve své sborotvorné koncepci (orientované 

na křest) kursy, připravující rodiče na narození jejich dítěte do evangelické 

rodiny.   

Pozitivní motivy těchto příprav:  

- pro své dítě chceme vždy jen to nejlepší  

- nelze je ochránit před vším – je třeba spolehnout se na Boží všemohoucnost  

a prosit jej o požehnání pro dítě  

- křest = znamení vděčnosti za to, že můžeme patřit do křesťanské rodiny a za 

Boží ochranu  

- jedná se o krásná, naplňující setkání
215

 

 

Všichni jsme ovlivňováni prostředím, ve kterém žijeme a především lidmi, 

kteří nás vychovávají. Proto je třeba si uvědomit, že těmi, kdo děti nejvíce 

ovlivňují, jsou především jejich rodiče. Argument, že nechtějí své děti nikterak 

ovlivňovat, a proto je nevedou k víře, je sporný, neboť své děti již od narození 

ovlivňují tím, jak k nim přistupují. Je možné mluvit s rodiči o přípravě na křest 

i v takovém případě, kdy nechtějí na své dítě působit v otázce víry a přístupu 

k ní.
216

 V bývalém východním Německu dnes vzniká nemalé množství církev-

ních škol a školek. Rodiče, kteří přihlašují své děti do křesťansky vedené škol-

ky, jsou většinou nevěřící. Jejich nejčastějším důvodem, proč přivedli děti prá-

vě do církevního zařízení, je, že jim chtějí dát možnost, aby se mohli v bu-

doucnu sami rozhodnout, zda chtějí či nechtějí věřit v Boha. Rodiče sami tuto 

možnost neměli (byli vychováni v „církví neovlivňujícím“ prostředí). Nedoká-
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ží dětem víru sami zprostředkovat, a proto se obracejí na církev, aby jim s tím 

pomohla.
217

 

Křest dává rodičům příležitost k setkání s církví, která jim nabízí pomoc. 

Častým důvodem, proč rodiče chtějí nechat pokřtít své dítě, nebývá obyčejně 

nějaké hlubokomyslné vysvětlení, ale jedno bývá jasné: chtějí, aby se jejich 

dětem odmala dostalo to, o co oni v dětství byli ošizeni, chtějí, aby děti  

vyrůstaly jako křesťané.
218

 A protože oni sami by to nedokázali, chtějí je dát 

pokřtít, aby měly právo na výchovu církve. Fakt, že chtějí, aby jejich dítě bylo 

pokřtěno, svědčí o jejich dobré vůli, která je nezbytným předpokladem pro 

udělení křtu.   

 

 

Metodika rozhovoru dle Elisabeth Baden
219

: 

 

Pro metodiku rozhovoru se ukazují v celkovém pohledu na věc tři okruhy: 

A) rozhovor se orientuje na strukturu křestního aktu  

B) rozhovor vychází z konkrétního případu (kázu)   

C) rozhovor vychází z účasti sboru  

Samozřejmě nejsou vždy obsaženy všechny tři složky. Mnohdy je těžké, 

rozhodnout předem, podle kterého okruhu by se mělo postupovat. Tyto složky 

mohou vždy dobře posloužit pro přípravu toho, kdo vede rozhovor se zájemci  

o křest, aby si ujasnil možné cesty postupu v přípravě zájemce na křest.  

 

A) rozhovor se orientuje na strukturu křestního aktu   

 1. možnost: zájemci je předán vytištěný exemplář křestní bohoslužby. Tento 

text je v rozhovoru společně prodiskutován. U jednotlivých bodů jsou krátce 

vysvětleny jejich významy.   

 2. možnost: z liturgie je vybrán konkrétní bod a na něm je vysvětlován  

průběh a dary křtu, které s sebou nesou také úkoly a informaci o zodpovědnosti 

křtěných (u rodičů za křtěné) a kmotrů. Mimo jiné by měly být zmíněny také 

přímluvné modlitby, aby jasně ukázaly, že sbor křesťanů obklopuje každého 

pokřtěného svými modlitbami. 
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  Na otázku, proč chcete nechat pokřtít vaše dítě, může někdy přijít překvapu-

jící klíčová odpověď, na níž se dá pak dobře navázat.  Ale mnohdy mohou  

přijít i nečekané odpovědi: kdo ví, k čemu to je dobré; nechceme přeci našemu 

dítěti nic upírat; dítě potřebuje ochranu požehnání; také jsme pokřtění  

a chceme podržet tradici; je to přeci možnost uspořádat oslavu, atd. Ochranu, 

podporu a záchranu potřebují pro sebe/dítě velmi naléhavě. Bůh to vše nabízí  

a křest je toho znamením.   

 Cílem rozhovoru je ozřejmit na jednom bodu křestního aktu dary křtu, vše 

propojit s myšlenkami, které v křestním proslovu zazní a měly by dále pokřtě-

ného provázet jeho cestou víry.   

 3. možnost: výchozím bodem je bohoslužebný charakter křestních oslav: 

Bůh nám poslouží svým Slovem a my odpovíme nasloucháním a modlitbou, 

zpěvem a chválami. Podstatné části bohoslužby jsou především: modlitby,  

biblické čtení, kázání, Otče náš, Apoštolské vyznání víry, požehnání.  

 Cílem rozhovoru je na jednu stranu osvobodit křest od jeho izolované  

důstojnosti, na druhou stranu se ubránit před spiritualizovaným chápáním 

církve a sboru. Křtem se vstupuje do praktického společného života. 

 4. možnost: výchozím bodem je souvislost mezi křtem a misií, jak je obsa-

žena v novozákonním vyslání učedníků ke všem národům
220

. Křest není  

církevním předpisem či zvykem. Nejedná se o posvěcující úkon, ani o oslavu 

pojmenování (jako při křtu lodi). Nelze ani říci, že je při křtu farář bezpodmí-

nečně nutný.
221 

Bůh nechává faráře křest vykonat. Zdrojem křtu je však Bůh 

sám. Ve křtu je jednajícím aktérem pouze Bůh.  

Boží příkaz je rozšířen na celý svět. Ten, kdo přivádí své dítě ke křtu, říká 

‘ano’ misii církve.  

Cílem rozhovoru je rozšiřovat obzory křtu z typické lidské svévole a zdání  

církevního nařízení a objasnit Boží přikázání jako pozadí křtu. 

 

B) rozhovor vychází z konkrétního případu (kázu)  

 1. možnost: výchozím bodem je odpovědnost rodičů. Dítě dnes nemusí  

nutně znamenat splněná přání rodičů. Naopak může být přítěží (dopad na  

energii, čas, finance…) nebo dokonce i takovou starostí, že na pozadí mizí  

radost z jeho narození a života. A přeci je mnoho toho, za co je třeba děkovat 

(zdraví matky i dítěte, společná výchova rodičů, pomoc sourozenců…). Tím, 
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 Každý člen sboru, který věří Božímu Slovu, by mohl vykonat křest (křest v nouzi). 
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že rodiče přivádějí dítě ke křtu, přiznávají, že jejich dítě je také Božím stvoře-

ním, Bůh je jeho Otec, který jej miluje a opatruje mnohem více, než by to kdy 

zvládli jeho rodiče. Když mají rodiče nějaké ctižádostivé plány a přání, je to 

vůči dítěti nespravedlivé. Autorita rodičů se nikdy nesmí zaměnit za panování. 

Jediným pánem rodičů i dětí je Bůh. Také je pro ně spravedlivým Otcem. Křest 

je tomu ujišťujícím znamením. Rodiče nesou odpovědnost za to, že bude dítě 

vychováno křesťansky. To také při křestním aktu slibují. Křesťansky vychová-

vat znamená především dělat vše, co je pro dítě nutné, aby bylo zdravé, spoko-

jené, aby bylo vychováváno ke společenství a spravedlivému a řádnému životu. 

Křesťansky vychovávat také znamená výchovu ke křesťanské víře. Důležitým 

prvkem výchovy je příkladnost a láska. Je to vedení ke Kristu tak, jak to jen 

církev dokáže. Vyprávění, modlitby a zpěv, vlastní úcta a otevřenost srdce jsou 

toho nedílnou součástí. Není tím míněno, že mají rodiče předávat perfektní, 

bezchybnou víru. Ta ani neexistuje. Míní se tím, že je třeba utvářet prostor pro 

Boha ve svých životech.   

 Cílem rozhovoru má být impuls, aby se rodiče rádi zapojili do sborových 

aktivit, ale především, aby poznali svou odpovědnost a vzali vážně své křestní 

sliby i s jejich důsledky.   

 2. možnost: výchozím bodem je vzpomínka na vlastní křest
222

. Žádní rodiče 

nejsou perfektní, ale mohou mít jistotu, že Boží milost a ochranná ruka stále 

bdí nad jejich dítětem. Bůh má moc udělit i chybujícím požehnání. 

 Cílem rozhovoru je předat rodičům, kteří mají často strach z velikosti svého 

úkolu, útěchu křtu. 

  

C) rozhovor vychází z účasti sboru  

 1. možnost: výchozím bodem je odpovědnost sboru za jeho pokřtěné členy. 

Při tomto rozhovoru může být řeč o kmotrech, jejich úkolu a rozměru jejich 

volby. Zde může být také nabídnuta možnost tzv. ‘sborového kmotra’
223

. Vše, 

co se ve sboru odehraje (náboženství, dětské bohoslužby, nedělní škola, kon-

firmační hodiny, práce s mládeží, pastorace,…), má svůj základ ve křtu.  

Slib, který rodiče dávají, je staví do stálé každodenní odpovědnosti. Sbor chce 

tuto odpovědnost nést spolu s nimi, alespoň co se týče jeho části výchovy.  
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 Otázky po důležitých aspektech jejich vlastního křtu; co by chtěli také pro své dítě; zda 
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Rodiče i děti jsou členy sboru. První spoluprací mezi sborem, kmotry a rodiči 

je křesťanská výchova dítěte (pokřtěného).    

 Cílem rozhovoru je pozvání do sboru, ke spolupráci, k bohoslužbám. Nejde 

zde o zaplňování kostelů, ale o dar účasti na evangeliu.   

 2. možnost: výchozím bodem je radost sboru z nově příchozího člena. Tato 

radost bývá v rozhovorech často příliš málo naznačena. Pro sbor je tato radost 

důležitá. Má něco, co může předávat dál, co je tím nejlepším na světě: evange-

lium, zájem o Boží Otcovství, lásku Krista a moc Ducha svatého. Život v tomto 

komplikovaném světě není snadný. Je plný nejistot. Těžko se rozlišuje mezi 

pravdou a bezprávím v dnešní společnosti. Potřebujeme měřítka pro svá jedná-

ní a plány. V evangeliu můžeme taková měřítka nalézat.  

 Cílem je probudit radost z toho, že můžeme žít v Božím světě a pod ochra-

nou Jeho dlaní. 
224

 

 

 

4.3.  Českobratrská církev evangelická 

 

4.3.1. Teorie 

 

Od reformace rozlišují protestantské církve dvě různá pojetí svátosti křtu:  

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

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

boží milost pouze přijímá, přiznává se vědomě ke Kristu a vyznává jej.  

V Kristu bylo učiněno vše pro spásu každého jednotlivého člověka, proto křest 

(jako jednání lidské, jednání církve) nemůže být činěn podmínkou spasení.  

Má-li křest vyznavačský charakter, je nutně spojen s osobním rozhodnutím 

toho, kdo se dává pokřtít; Kristův spásný čin je možné přijmout jedině ve víře, 

která křtu předchází a je vzbuzena zvěstováním slova. 

Křest sám je spásným Božím jednáním, v němž Bůh jednak zpřítomňuje 

Kristovo spásné dílo a jednak vzbuzuje víru křtěnce, kterou je křest přijímán 

(kauzativní či generativní pojetí). Víra tedy není předpokladem, nýbrž spíše 

důsledkem křtu. Křest dětí tak zvláště zřetelně podtrhuje nezaslouženost, bez-

podmínečnost Boží milosti, která předchází každý lidský čin a nepotřebuje 

                                                 
224

 BADEN, Elisabeth, Das Taufgespräch, missionierende Gemeinde, Berlin: Lutherisches 

Verlagshaus, 1968, s. 26-34. 
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žádné zvláštní předpoklady na straně člověka. To neznamená, že by víra pouze 

přistupovala jako “druhý krok” k primárnímu Božímu jednání ve křtu; křest je 

vždy spojen s vírou, jakkoli víra není jeho podmínkou“
 225

 

Mezi těmito proudy vzniká prostor, v němž se pohybují jednotlivé tradice, 

sbory i kazatelé Českobratrské církve evangelické. 

 

Křest je viditelným stvrzením Boží milosti a našeho rozhodnutí ji přijmout. 

Nemůže však nahradit naši víru. V Českobratrské církvi evangelické se křtí 

děti i dospělí
226

. Křest dětí a dospělých je rovnocenný. Základní podobou křtu 

je (na základě biblické zvěsti) křest dospělého. Je ovšem běžné, že o křest také 

často žádají rodiče pro své děti.  

Předpokladem křtu nemluvňat je závazek jejich rodičů a kmotrů vychovávat 

a vést děti ve víře, k níž se později přiznají stvrzením křtu (tzv. konfirmací). 

Dospělí musejí veřejně vyznat svou víru před sborem. 

Od roku 1956 může být přijato do péče sboru i dítě, které ještě nebylo  

pokřtěno
227

. Je to příležitost, aby dítě bylo ve sborovém shromáždění a přitom 

nebyli rodiče nuceni přistoupit ke křtu.  

V případě křtu, který by měl být uskutečněn mezi 6. a 12. rokem dítěte, 

Agenda ČCE rodičům doporučuje, aby počkali na konfirmaci, kde bude dítěti 

spolu s dalšími (stejně starými) zájemci o konfirmaci jasně a srozumitelně  

předána víra. 
228

 

„Výkon křtu sám z dětí křesťany nečiní. Velice záleží na tom, aby rodiče, 

kteří o křest žádají, činili tak z víry. Křest bez víry je rouháním, které znevažu-

                                                 
225

 SLÁMOVÁ, Markéta, Křest, in: kol.aut., Českobratrská církev evangelická…průvodce 

čili baedeker, 2008, s. 97-98. 
226

 Vycházíme přitom z biblického důrazu, že křest je znamením Božích činů záchrany,  

které jsou tu pro člověka dřív, než se o nich dozvěděl, začal jim rozumět a po nich toužit. „Dřív 

nežli jsem se narodil, tys pro mne přišel dávno a za svého's mne prohlásil, než mi co bylo  

známo. Když já jsem ještě nedýchal, už dávno's za mnou, Pane, stál a myslils na mé blaho“ 

(Evangelický zpěvník, píseň č. 290). Starozákonní příběhy o Božích činech pak zřetelně ukazu-

jí, že se tu počítá i s dětmi, byť ještě ‘nerozumějí, oč jde’.  

In: TRUSINA, Tomáš, Osnova uvádění do křtu. Sbor Českobratrské církve evangelické v  

Benešově [online]. 2009 [cit. 2015-08-31]. Dostupné z: http://benesov.evangnet.cz/?q=krty. 
227

 Na základě rozhodnutí XII. synodu 1956. 
228

 Kol.aut., Agenda Českobratrské církve evangelické, 1. díl, Praha: Synodní rada ČCE, 

1983, s. 70 
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je Kristovo dílo spasení. Proto je třeba smysl i závazek křtu s rodiči dítěte  

předem prohovořit.“ 
229

  

 

Křest je ujištěním člověka o Božím přijetí díky Ježíši Kristu. Při křtu slibuje 

Bůh věčnou věrnost člověku, kterou smíme pouze přijmout. Člověk na to může 

odpovědět vyznáním své víry a vůlí žít dle Boží vůle. Hlavním předpokladem 

skutečné víry je působení Ducha svatého.  Jedná se o hledání a sdílení vlastní 

víry s druhými křesťany.
 230

 

Člověk, který uvěří v Boha a rozhodne se veřejně přiznat ke své víře, vstou-

pit do společenství s Kristem a ostatními křesťany, to musí učinit veřejně, ve 

svátosti křtu. „Křest církve je výrazem víry v Kristovu oběť, vzkříšení a seslání 

Ducha svatého.“ 
231

 

 

Podle své vlastní zkušenosti a na základě církevních dokumentů vedou  

jednotliví katecheti přípravu na křest sobě blízkým a přijatelným způsobem. 

Každý ke křtu připravující má svou vlastní metodu přípravy na křest.  

Vychází z vlastní zkušenosti, ze svých osobních a církví stanovených zásad. 

Každá předkřestní příprava je jedinečná, vlastní cestou se ubírající pouť víry. 

Způsob přípravy na křest ani počet setkání není pevně stanoven. Závisí na 

vazbě na konkrétní společenství křesťanů, na otázkách toho, kdo o křest žádá; 

také na jeho penzu znalostí o křesťanství. 

 

Příprava na křest probíhá v ČCE nejčastěji individuálně s farářem. Probíra-

nými tématy je především Vyznání víry, význam svátostí, vztah Slova a svátos-

tí, osobní pohnutky ke křtu, odpovědnost rodičů k vedení ve víře, role kmotra. 

Popřípadě pak podrobnější obsahy Písma, věrouky, církevních dějin, etiky atd. 

                                                 
229

 Kol.aut., Agenda Českobratrské církve evangelické, 1. díl, Praha: Synodní rada ČCE, 

1983, s. 70-71b. 
230

 Srov. ZUŠTINOVÁ, Martina, Křest: Co je to křest. Farní sbor Českobratrské církve 

evangelické v Kloboukách u Brna [online]. [cit. 2015-08-31]. Dostupné  

z: http://klobouky.evangnet.cz/potrebuji-domluvit/krest/; NOHAVICA, Jan, Evangelický ka-

techismus pro dospělé, ČCE v Olomouci, 2. vydání, 2003, s. 39-41. 
231

 Kol.aut., Agenda Českobratrské církve evangelické, díl I., Praha: Synodní rada  

českobratrské církve evangelické, 1983, s. 70. 
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V rámci přípravy na křest by mělo být prodiskutováno i téma liturgického prů-

běhu křestních bohoslužeb.
232

 

 

Příprava na křest vede k tomu, aby člověk poznal (či mu bylo připomenuto) 

poselství evangelia a základní obsah křesťanské víry. Vedle toho se předpoklá-

dá, že mu bude objasněn smysl a význam křtu. Díky tomu, že se předkřestní 

přípravy dětí účastní nejen rodiče, ale i kmotři, se jedná o významnou možnost 

přemýšlet nad vlastním křtem a později (např. při křtu vlastního dítěte) obnovit 

svůj vlastní křestní slib.
233 

 

 

Současné katechismy: 

Od dob reformace se užíval v evangelických kruzích katechismus (Lutherův 

apod.) především při přípravě ke konfirmaci, neboť byl nejčastější formou 

křest nemluvňat, jejichž předkřestní příprava se odsouvala na dobu, kdy budou 

schopny svou víru vyznat.
234

 

Z novodobých katechismů Českobratrské církve evangelické lze jmenovat  

Evangelický katechismus pro děti evangelické církve
235

:  

1) 50 katechismových otázek a odpovědí.  

2) Část Cesta života 

O Písmu – seznámení s biblickou látkou + klíčová místa 

Co věříme a vyznáváme – Apostolikum + výklad 

Církevní dějiny od Izraele po ekumenické hnutí.  

                                                 
232

 Srov. SLÁMOVÁ, Markéta, Křest, in: kol.aut., Českobratrská církev  

evangelická…průvodce čili baedeker, 2008, s. 97-98. 
233

 Srov. Křest. Českobratrská církev evangelická: Jižní město - Chodov - Spořilov [online]. 

2014 [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: http://jizni-mesto.evangnet.cz /nabizime/nabizime. 

php?page=./nabizime/krest. 
234 Od doby reformace plnil katechismus úlohu summy Písma svatého, klíč pro jeho  

výklad, vzdělával v oblasti katechetické, teologické a církevně-politické. Katecheze spočívala 

v objasňování a vštěpování katechismových textů.  

Dnes je však jazyk, patriarchální prostředí, a vůbec celý katechismus lidem cizí. Přesto, 

v dnešní diskusi nejde o to, zda užívat či neužívat reformační katechismy, ale jak může být 

nalezeno a uplatněno jejich místo. To lze spojením katechismových textů s biblickým svědec-

tvím a s výpověďmi víry. Tím vzniká cirkulační pohyb, ke kterému dochází položením 3  

otázek: Co říká Bible; otcové; co věříme my.  
235

 Kol.aut., Evangelický katechismus pro děti evangelické církve, Praha: Kalich, 1986. 
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Z řádů církve – manželství, křest, pohřeb, příprava na Večeři Páně, 

svátky, synod…  

Křesťan ve světě – pokušení, rodina, manželství, práce, volný čas,  

kultura… 

Evangelický katechismus 88
236

: Jeho obsahem jsou otázky, odpovědi a výklad 

k tématům:  

1) Apostolikum – s odkazy na Písmo – rozděleno na podkapitoly podle 

jednotlivých článků: Bůh Otec, Boží stvoření, Ježíš Kristus, vykoupení, 

Duch svatý, posvěcení, církev, Boží slovo, svátosti.  

2) Desatero  

3) Modlitba Páně  

Katechismus Jana Karafiáta
237

: 40 otázek a odpovědí seřazených do tematic-

kých celků: 

1) O hříchu 

2) O vykoupení 

3) O vděčnosti 

Evangelický katechismus pro dospělé
238

 se v jednotlivých blocích zabývá téma-

ty: Písmo svaté, Co věříme a vyznáváme, Z církevních dějin, Organizační po-

doba Českobratrské evangelické církve. 

Otázky a odpovědi.
239

 Text je rozdělen do tří sešitů. Formou otázek a několika 

odpovědí probírá třicet klíčových témat, dále pak nejdůležitější myšlenky křes-

ťanského vyznání v jeho reformačním pojetí, nejdůležitější informace  

o církvích a náboženstvích, sto dvacet pět shrnujících otázek a odpovědí. 

Katechismus pro děti a dospělé
240

 má části Bible, Starý zákon, Nový zákon, 

dějiny církve, základy křesťanské věrouky (modlitba, Apoštolské vyznání víry, 

Ekumena, ČCE, svátosti v ČCE, církevní rok). Jedná se o 370 otázek a odpo-

vědí. 

                                                 
236

 HÁJEK, Miloslav, Evangelický katechismus 88, Česká biblická společnost, Praha: Ka-

lich, 1989. 
237

 KARAFIÁT, Jan, Katechismus Jana Karafiáta, Brno: Křesťanské nakladatelství NA-

DĚJE, 1991. 
238

 NOHAVICA, Jan, Evangelický katechismus pro dospělé, Olomouc 1997. 
239

 GRUBER, Jiří, Otázky a odpovědi, Evangelický katechismus pro mládež i dospělé,  
skupiny i jednotlivce, Praha: Kalich, 2004 

240
 KLINECKÝ, Pavel, Katechismus pro děti i dospělé, 3. vydání, Praha 2000. 
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Dvakrát měř, jednou věř
241

 je katechetická interaktivní příručka: Tato publika-

ce je rozdělena do pěti částí: Apoštolské vyznání, Modlitba Páně, Bible a  

Medailony z církevních dějin. 

 

 

4.3.2. Praxe 

 

4.3.2.1. Struktura předkřestní katecheze dle Bureše
242

 

 

Počítáme s katechezí dospělých. Katecheze v této podobě trvá více než půl 

roku, zpravidla 7-9 měsíců. Jedno setkání je rozvrženo na 1,5 hodiny
243

. Ve 

výjimečných případech může jít i téměř o 2 roky (nejvíce času bývá věnováno 

apologetickým tématům). Délku trvání je dobré oznámit hned při prvním  

setkání. Během přípravy katechumeni nepřijímají Večeři Páně, ale jsou vyzvá-

ni, aby přicházeli pro požehnání. Po celou dobu přípravných setkání je jasně 

zdůrazňovaná možnost, říci na konci přípravy, že se zájemce necítí zralý pro 

křest
244

. 

Katecheze mají pevný liturgický rámec. Nesmí chybět společný zpěv ze 

zpěvníku, který se používá při bohoslužbách (připravuje katechumeny na vstup 

do společenství). Písně z katecheze je vhodné zařaditi na bohoslužbě, zejména 

když je katechumen představen sboru. Katechezi zahajuje farář svou modlit-

bou, končí zpravidla společnou modlitbou Páně (pomáhá uvádět do praxe  

modlitby i nesmělé katechumeny). Nutností je účast na bohoslužbách, je to 

často tvrdý boj (společenství typicky nebývá vnímáno jako podstatné).  

Pravidelnost je nutné vyžadovat, často však končí na kompromisu (1x za měsíc 

je absolutní minimum). Když se křest blíží, usiluje se ještě více o častou  

přítomnost na bohoslužbách. V závěru (těsně před křtem) nebo během rozho-

vorů (o modlitbě, bohoslužbě) je možné a vhodné požádat kmotra o účast na 

přípravě. Analogicky postupujeme při přípravě nepokřtěného manžela členky 

(manželky člena) sboru. 

                                                 
241

 ŠORM, Z.; BALCAR, D., Dvakrát měř, jednou věř. Průvodce světem víry pro náctileté, 

2013 
242

 BUREŠ, Jiří, farář Českobratrské církve evangelické. 
243

 Ideální tvar, může být kratší, např. maminky s dětmi. 
244

 Bureš uvádí pouze jeden příklad, kdy katechumenka přípravu po přibližně 3 měsících 

vzdala. 
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Formou se předkřestní přípravy blíží osobním rozhovorům méně formální 

povahy. Během příprav není příliš využíváno literatury.
245

  

Téma předkřestní zpovědi je obtížně akceptováno.
246

  

Základním termínem křtu je Velikonoční neděle (příp. sobotní vigilie, tam, 

kde se koná). Na začátku postního období je pak vhodné sbor upozorňovat na 

chystaný křest. Příprava katechumena se stává běžnou součástí přímluv. Jako 

další vhodný křestní termín se osvědčily Svatodušní svátky či jakákoli neděle 

mezi Velikonocemi a Svatodušními svátky, či svátek Zjevení Páně (6. 1., resp. 

neděle následující po Zjevení Páně). Vhodný by byl i 2. svátek vánoční  

(mučedníka Štěpána, vzhledem k vyznavačskému postoji), tam, kde se konají 

bohoslužby. Nehodí-li se, pak každá neděle. 

 

Bureš rozděluje jednotlivá setkání, témata a jejich cíle dle následující  

tabulky:

                                                 
245

 Bureš v tomto momentu vidí nedostatky své předkřestní struktury a rezervy jeho mode-

lu. Ve zkušenosti se mu však nikdy příliš neosvědčila práce s literaturou.  Katechumeni byli 

nicméně poměrně ochotní číst Bibli. 
246

 Využili ho jen 3 z cca 12-15 katechumenů. 
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Počet 

setkání 

(hodin) 

Cyklus Témata Teze - cíl poznámky 

1 Vstupní 

rozhovor 

Shrnutí dosavadní cesty katechumenů 

ke křesťanství.  

Co je vede ke křtu?    

      Hledat začátek cesty. 

 

Představit katechumeny na bohosluž-

bách (možné i později). Evt. povzbudit 

k volbě kmotrů. 

Hledat, kde se již Boží mi-

lost protnula s životem kate-

chumenů.  

Učit se číst svůj život jako 

cestu orientovanou od Boha či 

k Bohu. 

Opatrné rozlišování faleš-

ných motivací. 

Klíčový rozhovor, 

zde získávám materiál 

pro celou dobu příprav.  

Zkušenosti později 

propojujeme s dalšími 

tématy. 

 

 

1 Být křesťanem Co je jádrem křesťanské víry?   

 (ve 20 minutách). 

Co je křest? (velmi stručně) 

+ rozhovor o obou tématech. 

Dát jasný cíl a obsah pří-

pravě. 

(Podat informaci, spíše  

než obhájit či vysvětlit.) 

V této fázi často 

vede k otazníkům, ne 

vše je pochopeno, 

přijato.  

5-7 

kvůli 

apologetice 

bývá delší  

(-15) 

příběh 

Abrahama - 

cesta od neví-

ry k víře 

+ apologetika 

a) Povolání Abrama   

T: Jediný Bůh. Věřit znamená naslouchat i následovat. 

b) selhání v Egyptě (+ rozdělení země)     

T: Hřích je nedůvěřovat Bohu, jeho zaslíbením. 

c) selhání s Hagar; smlouva, změna jména)     

T: Hledat spásu u Boha, ne u člověka. 

d) Sodoma, Abr. jako přímluvce    

 T: Bůh a svět: spravedlnost a milosrdenství.
247

 

e) narození syna (+ jeho (ne)obětování)  

T: Spása: místo trestu je darován život. Srv. Kristus. 

lectio semicontinua. 

Doplňováno apologeti-

kou, často z volných 

otázek, které v první 

době katechumeni  

často mají. 

1 

1-2 

1 

modlitba 

Otče náš 

rozhovor o modlitební praxi 

 katechumenů 

Vstoupit do Ježíšova  

   příběhu (vztahu Syna k Otci). 

rozhovor o bohoslužbě 

Povzbudit k  modlitbě, ukázat 

možnosti. 

 

Boží dílo, lidská odpověď.  

Proč je důležité společenství? 

*Guardini, O mod-

litbě. 

 

Vyjít ze zkušeností 

katech.! 

3-4 Desatero 

1. deska 

2. deska 

Zákon, naplněný v Kristu.   

      + Dvojpřikázání lásky. 

Vztah člověka k Bohu. 

Dělat dobré skutky z lásky k dob-

rému Bohu, ne kvůli svému sebevě-

domí a své spáse. 

Během tohoto cyklu 

vysvětlit význam vy-

znání vin. Vysvětlit 

praxi zpovědi. Nabíd-

                                                 
247

 K d) a e) – U katechumenů, kteří zápasí i se základními tématy, je vhodné náročnější 

vynechat. Zkušenost s těžkými tématy je obecně vzato velmi dobrá, přispívají k hlubšímu  

ponoru do témat viny a hříchu, vyvolení a spásy, které často katechumeni vnímají zpočátku 

povrchním způsobem. V drsných příbězích se nedá temnota světa obejít či omluvit. 
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Vztah člověka k člověku. nout křestní zpověď.  

6-8 Evangelium forma: rozhovor nad evangeliem, reakce na domácí  

četbu vybraného evangelia (zpravidla Marek).  

Mk 1-2  úvod, co je evangelium + stručná historie NZ  

      (apologetika: je to věrohodné?) 

Mk 3-5  mesiášské tajemství, podobenství 

Mk 6-8,30 konfliky, zázraky, „Ty jsi Mesiáš“ 

Mk 8,31-10 předpověď kříže, hora proměnění 

Mk 11-13 Jeruzalém  

Mk 14-16 velikonoce 

úkol katechumenů, 

číst po částech 2-3 

kapitol. Musejí přijít 

s psanými poznámka-

mi. Nad poznámkami 

se diskutuje, vysvětlu-

je, společně hledá. 

Témata udávají kate-

chumeni! 

1 Patřit  

do církve 

rozhovor katechumenů  

      se staršovstvem 

Povzbudit katechumeny. 

Ukázat sbor jako místo,  kde mo-

hou najít podporu nebo uplatnit své 

talenty. 

Informovat o financování. 

 

1 Co je křest? Význam křtu. Domluva  

a příprava křestní slavnosti. 

  

3-6 

podle 

času 

Apostolicum Věřím v Boha Otce 

i v Ježíše Krista 

Věřím v Ducha svatého 

Seznámit katechumeny s obsahy 

víry církve.   

Povzbudit k hledání svého vyznání. 

Požádat, aby se 

apostolicum, Otče náš, 

desatero naučili zpamě-

ti. 

 

Apologetická témata se během Burešovy praxe předkřestních příprav ukáza-

la jako velmi potřebná. Moderní člověk je zahlcen množstvím nepřesných 

představ a předsudků o křesťanství, víře, Bohu, historii křesťanství, institucích 

církví, katolicismu i protestantismu. Lepší, než stále narážet na stereotypy, je 

odstranit tyto překážky z cesty. 

 

Do této struktury jsou vhodně vsunovány alternativní hodiny a témata: 

U mladých uchazečů o křest se osvědčuje zařadit téma křesťanství 

do kontextu světových náboženství. Toto Bureš doporučuje vložit do apologe-

tické fáze (první část katecheze). Jiná náboženství tvoří v čase globální komu-

nikace důležitý kontext pro křesťanskou víru. Pomáhá to očistit centrální  

pojmy víry od různých cizorodých představ. Jiná náboženství jsou (upřímně) 

oceňována v jednotlivostech, kdy se dotýkají pravdy křesťanství. 
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Jinou možností je ukázat křesťanství v jeho světovosti a šíři kultur. ‘Jděte ke 

všem národům’ (využít např. videa, fotografie, ideálně setkání s křesťany  

z ciziny). Osvobozuje to od vnímání problémů a omezení místní církve jako 

definitivního obrazu toho, co je křesťanství.   

  Také zde se otevírá téma společenství již v úvodní části. Obraz doplňujícího 

se těla z 1K 12 pak může sloužit jako neutralizace negativního  

obrazu ‘instituce’ církve.   

  V případě, že je třeba ilustrovat zájemcům o křest obsah pojmu ‘hřích’  

(odcizení Bohu i člověku), je vhodné zařadit do katechetických setkání téma 

stvoření světa a pádu člověka.  

 

4.3.2.2. Příprava na křest podle Pešouta
248

: 

Procedurální záležitosti 

Otázka příslušnosti ke sboru:   

Pokud je trvalé bydliště rodičů (dítěte) na území jiného sboru, je třeba navrh-

nout křest ve sboru místa bydliště (když jde o to, aby křtil konkrétní farář) nebo 

zažádat o delegaci ke křtu sbor v místě bydliště.  

Termín:  

Křest mimo bohoslužebné shromáždění nepřichází v úvahu. Určitou variantou 

křtu mimo nedělní bohoslužby s přítomností sboru by tak mohlo být mimořád-

né bohoslužebné shromáždění sboru. 

Další podmínky:  

Alespoň jedna návštěva bohoslužeb před křtem by měla být podmínkou. Také 

setkání s kmotry, alespoň jednou, v klidu bez dětí, probrat biblické poselství, 

podívat se na vybraný formulář křtu – na vybranou liturgii a vybrané křestní 

vyznání. 

Další jméno?  

Při křtu se oslovuje křestním jménem křtěného, případně i druhým zvoleným 

jménem křestním. Do matriky (případně i do pamětního křestního listu) se  

napíše i případné druhé jméno, které může být např. po kmotrovi.  

 

Křest – rozhovor s rodiči a kmotry
249

 

                                                 
248

 PEŠOUT, Lukáš, farář Českobratrské církve evangelické. 
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Otázka důvodu:  

Proč chtějí své dítě nechat pokřtít? Jaké důvody je k tomu vedou? Co si před-

stavují pod pojmem ‘křest’? 

 

Vyznání: 

Nejstarší formou křtu byl křest dospělých. Jistě znají zájemci původní křest 

z filmů i praxe některých moderních církví. Katechumen je doveden doprostřed 

řeky, tam třikrát (symbolika Trojice) ponořen farářem a odveden na druhou 

stranu řeky, na nový břeh. Nicméně pouze u dospělých můžeme očekávat  

plnohodnotné vyznání víry v Krista, které chápeme jako podstatnou část křtu. 

Kdo uvěří a pokřtí se, ten spasen bude.
250

 U některých členů církve proto vzni-

kají nad křtem nemluvňat rozpaky. Důraz zůstává na osobním vyznání. 

Závazek poslušnosti, jenž v sobě křestní vyznání obsahuje, je třeba formu-

lovat jako přítomný úmysl, ne jako slib zaměřený do budoucnosti. Křest se 

nesmí proměnit v pouhý slib, že rodiče budou děti křesťansky vychovávat. 

 

A) Kdo vyznává?  

I když se velice záhy začaly křtít také děti, nezachoval se nám z prvotní církve 

žádný formulář jejich křtu. Katolická církev i církve reformační užívaly pro 

křest dětí stejný formulář jako pro křest dospělých.  Na místě dítěte odpovídal 

na otázky kmotr, v reformované a bratrské tradici i otec.  

Křest nemluvněte je ujištěním o Boží věrnosti, které může být rodičům  

a později i jejich dětem velikou posilou. Je ovšem třeba vyvarovat se jakýchko-

liv magických představ v souvislosti se křtem. Výkon křtu sám z dětí křesťany 

nečiní. Velice záleží na tom, aby rodiče, kteří o křest žádají, tak činili z víry. 

Křest bez víry je rouháním, které znevažuje Kristovo dílo spasení. Proto je  

třeba smysl i závazek křtu s rodiči dítěte předem prohovořit a odmítnout  

magické, finanční i mezigeneračně-sociální důvody. 

 

B) Co se stane?  

Křest nemluvňat má své oprávnění, i když při něm není možno mluvit o víře 

dětí. Je svědectvím o svobodě a nadřazenosti Boží milosti i vůči naší víře. Boží 

                                                                                                                                 
249

 Pešout tento text předkládá zájemcům o křest, aby si pročetli obsah přípravy ke křtu a na 

setkání přišli s již strukturovanější představou, či námitkami.  
250

 Mk 16, 16. 
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vyvolení se ve své svrchovanosti vztahuje také na ty, kteří to ještě nejsou způ-

sobilí pochopit. 

Dítě je symbolicky převedeno na nový břeh, do nového života, života 

s Bohem ve své blízkosti. Za tento nový život jsou rodiče a dále také kmotři 

zodpovědní! Znamená to umět se s dítětem pomodlit a to nejen před spaním, jít 

s ním občas na bohoslužby, listovat s ním v Bibli, třeba obrázkové. Proto je 

důležité jejich vyznání, jejich přiznání se ke křtu, ať už vlastnímu nebo křtu 

jejich dítěte. 

 

 

Křest dospělých:  katechumenát (alespoň 1 rok)      křest 

    kněz, katecheta    

  

Křest dítěte: Křest    katechumenát (po dobu výchovy!) 

        rodiče, kmotři!   
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4.3.2.3. Osnova křestní přípravy podle Trusiny
251

: 

 

 Úvod: očekávání od křtu 

Snaha o vlastní vyjádření svých představ o křtu, co pro zájemce o křest 

představuje, jakými tradicemi, názory a pojetími jsou ovlivňováni, proč 

žádají o křest. 

 Jaké očekávání vzbuzuje evangelium: Ježíš přijímající děti (Lk 18) 

„Je důležité, aby náš názor na křest byl formován jinou autoritou, než 

jsme my a naše představy!“ (BTS 6
252

) 

 1. příběh - narození Mojžíše (Ex 2)   

Křest a Mojžíšova počáteční cesta k jeho budoucímu poslání po řece 

Nil. 

 2. příběh - povolání Mojžíše a vysvobození z otroctví (Ex 3; 12; 14)  

„Jsme křtěni VE JMÉNO. Jsme zapojeni do toho, oč jde Bohu, do  

Božího programu vysvobození. Tento program a jeho ‘jméno’ souvisí  

s určitým příběhem. Osnova tohoto příběhu (Boží slitování, blízkost, 

zlomení moci zla, vysvobození) vypráví, o čem je JMÉNO, a tak sdělu-

je, čím je pro nás křest.
253

  

 3. příběh - přechod Jordánu (Joz 4) 

„Už po druhé se vody tváří jako nepřekročitelná překážka pro příběh 

vysvobození a obnovy života. A přece Hospodin umožňuje vejít na  

nedosažitelný druhý břeh.“  
 4. příběh - uzdravení syrského Naamana (2. Kr 5) 

„Malomocný, nečistý, neuzdravitelný cizácký generál potkal možnost 

záchrany v prorokově slově, které ho poslalo do Jordánu.“  
 5. příběh - Janův křest (Lk 3) 

Jan Křtitel káže u Jordánu, křtí lidi k obrácení a zaměření se na toho 

mocného, který přichází. 

 6. příběh - co se ukázalo, když byl pokřtěn Ježíš (Lk 3) 

                                                 
251

 TRUSINA, Tomáš, farář Českobratrské církve evangelické. 
252

 Pro podporu tohoto rozhovoru volí Trusina píseň z dětského evangelického zpěvníku 

Buď tobě sláva, která obsahuje slova Všechny děti v celém světě, všechny má Pán Ježíš rád. 
253

 K tématu předkládá Trusina píseň 667 z Evangelického zpěvníku – Dodatek s textem 

Úzkostí moře Rudého prošli jsme v jeho síle, Beránek zve nás k hostině, oblecme roucho bílé.; 

dále pak píseň 135 z evangelického zpěvníku  Svítá s textem Na úsvitu voda staré splaví stíny 

zákeřného otroctví. Cesta míří dál, celý průvod jde před námi, směr udává nám sloup ohnivý. 
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Přiznání se Boha Otce k Synu Ježíši Kristu a spočinutí Ducha svatého. 

 7. příběh - apoštolský křest (Sk 2) 
Zástupy oslovené kázáním apoštola se ptají, jak mají následovat Krista. 

Apoštol jim radí, aby k němu nasměrovali své životy a přijali křest na 

znamení svého obrácení. 

 8. příběh - co brání, abych byl pokřtěn? (Sk 8) 

Křest nelze vyměnit za peníze. Jeho cena je nevyčíslitelná. Přesto jej 

může přijmout kdokoliv.  

 Na základě dosavadních setkání rozhovor o tom, jak nyní zájemce  

o křest rozumí ‘závazku křtu’. (k tomu Ř 6, 4) 

 Příprava křestních bohoslužeb  

- biblický text pro danou neděli 

- co z něj vyplývá pro tento konkrétní křest  

- jak zpracovat do bohoslužeb víru a slib zájemce o křest 
254

  

 

 

4.4.  Shrnutí 

 

Katolická církev má jasně strukturovaný katechumenát. První částí je tzv. 

prekatechumenát, což je první zájem o křesťanství a rozhodnutí se pro cestu 

křesťanské víry a pro vstup do katechumenátu.  

Následuje počátek katechumenátu, v němž je velkým úkolem katechety  

potvrdit či upravit zájemci o křest jeho představy o tom jak vypadá cesta ke 

křtu a co vše obnáší. V této době by měla vzniknout počáteční víra zájemce  

o křest. 

Po úspěšné cestě katechumenátu je zájemce o křest zařazen mezi čekatele na 

křest. Zde pak potvrzuje kmotr, katecheta i katechumen jeho připravenost 

k přijetí křtu. 

Hlavním důvodem tohoto obřadu zařazení mezi čekatele je odpovědné pro-

hlášení kompetentních osob, zda dospěl čekatel do stavu, v němž je připraven 

přijmout svátost křtu (a další iniciační svátosti). V poslední části katechumená-

tu je hlavním bodem náplně duchovní příprava, která vede k následnému obrá-

cení žadatele o křest. Církevní společenství se za katechumena modlí.   

                                                 
254

 TRUSINA, Tomáš, Osnova uvádění do křtu. Sbor Českobratrské církve evangelické  

v Benešově [online]. 2009 [cit. 2015-08-31]. Dostupné z: http://benesov.evangnet.cz/?q=krty. 
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Těsně po udělení svátosti křtu následuje období mystagogie, zařazované 

rovněž do katechumenátu. Jedná se o uvádění nově pokřtěných do tajemství 

křesťanské víry a do života z nich.  

Buďto je zájemce o křest dospělý či dospívající a může tedy svou vírou 

vstoupit cestou katechumenátu do křesťanského života a následně přijmout 

kompletní iniciační svátosti (křest, biřmování, eucharistii). Nebo přijme  

postupnou iniciaci, tedy křest jako novorozenec a pak díky katechetické  

přípravě postupně eucharistii a následné biřmování. Poslední variantou je tzv. 

dodatečná iniciace. Ta se týká dospělých, kteří přijali křest, ale do víry a život-

ní praxe křesťana již nebyli uvedeni. 

V Římsko-katolické církvi se katecheta může opřít o velmi podrobnou  

knihu, popisující základy křesťanské víry v knize Katechismus katolické víry. 

 

V německých evangelických církvích je v posledních letech kladen silný 

důraz na katechetický přístup křesťanů, kteří jsou rozhodnuti změnit svou  

dosavadní životní cestu na cestu s Kristem a přijmout křest. Nejsou však  

připraveni na vstup do církve, neboť považují církevní instituci za nedostateč-

nou a nevěrohodnou. Úkolem katechety je zaměřit se na delší pastorační  

přípravu u těchto kandidátů a snažit se jim co nejvíce přiblížit život konkrétní-

ho sborového společenství i s jejich případným aktivním zapojením.  

Německá církev vidí ve zvěstování evangelia velkou šanci jak zájemcům  

o křest předat živou víru. Další misijní potenciál vidí v účasti nevěřících či 

distančních křesťanů při křestní bohoslužbě. Rovněž se protestantští teologové 

v Německu zaměřují na rozdílnost přístupu k přípravě na křest dospělých  

věřících a dětí, zastoupených rodiči a kmotry. Zatímco při rozhovoru s rodiči se 

zaměřuje na jejich život s dítětem a jejich dosavadní křesťanskou zkušenost,  

u dospělých by se mělo vycházet především z rozhovorů nad zásadními tématy 

víry k následnému křtu na základě jejich porozumění.  

Hlavním cílem rozhovoru o křtu je svědectví, tedy „výklad života“ a objas-

nění důsledků, které z obsahu zvěsti vyplývají pro konkrétní životní situaci.  

Německá Lutherská církev využívá k přípravě na křest dobře zpracovanou 

katechetickou příručku Evangelischer Erwachsenenkatechismus, jejíž struktura 

postupuje po struktuře Apoštolského vyznání víry a tím se zabývá nosnými 

tématy křesťanské víry. 

 

V Českobratrské církvi evangelické (stejně jako v předchozích zmíněných) 

se křtí jak děti, tak dospělí. Předpokladem křtu nemluvňat je závazek jejich 
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rodičů a kmotrů vychovávat a vést děti ve víře, k níž se později přiznají stvrze-

ním křtu. Dospělí musejí veřejně vyznat svou víru před sborem. 

Při rozhovoru musí farář vycházet z konkrétních motivací, které vedou  

člověka k rozhodnutí pro křest. A ihned od začátku navodit vztah důvěrnosti, 

který pak umožní hovořit o víře a životě v ní na osobní rovině. Příprava na 

křest vede k tomu, aby člověk poznal poselství evangelia a základní obsah 

křesťanské víry. Dále aby se zapojil do sborového života (svou účastí na boho-

službách, biblických hodinách, apod.). 

Podle své vlastní zkušenosti a na základě církevních dokumentů vedou jed-

notliví katecheté přípravu na křest sobě blízkým a přijatelným způsobem.  

Podoba přípravy na křest ani počet setkání nejsou pevně stanoveny.  

Katechetická příprava v Českobratrské církvi evangelické většinou obsahuje 

Vyznání víry, význam svátostí, vztah Slova a svátostí, osobní pohnutky ke 

křtu. 
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5. Smysl a základní aspekty přípravy na křest 

 

Tato kapitola začíná úvahou o smyslu současné předkřestní přípravy, který 

je třeba definovat na základě skutečnosti absence předkřestní přípravy 

v Novém zákoně (viz kapitola 1.3. Příprava na křest). Dále se snaží pojmeno-

vat jednotlivé klíčové aspekty přípravy na křest v již zmiňovaných církvích 

(viz 4. kapitola). Kapitola je rozdělena do pěti okruhů, na něž může být poten-

ciálně kladen důraz v rámci předkřestní přípravy té které církve. Tyto okruhy 

pak obsahují důrazy jednotlivých autorů ze čtvrté kapitoly. Tím si můžeme 

utvořit představu o důrazech (či nedostatcích) jednotlivých předkřestních  

příprav.  

 

 

5.1.  Smysl přípravy na křest 

 

Chce-li se člověk nechat pokřtít, vstoupit do církve a stát se křesťanem, je 

třeba, aby rozuměl tomu, co žádá.  

Člověk přijímá křest jako své nové zrození pro Boha.  

Kdo uvažuje o křtu, měl by být ochotný stále více poznávat Boha Otce,  

Syna i Ducha svatého a svou víru prohlubovat a rozvíjet.  Příprava na křest je 

pomocí více porozumět sobě i víře. Je třeba si vyjasnit, že právě křest je to, co 

skutečně chci, že mu rozumím tak, jak mi jej také církev nabízí.  

Nejvlastnějším úkolem přípravy na křest je pomoci připravovanému vyjádřit 

víru a v rozhovorech ho vést k vážnému přijetí křtu. Člověk připravovaný ke 

křtu musí vědět, co skutečně znamená křest a co znamená pro něho, a znovu si 

promyslet a zformulovat, zda po něm skutečně touží. V současné době došlo ke 

zmatení a vyprázdnění základních křesťanských teologických pojmů. Proto je 

nutné tyto pojmy současnému člověku v rozhovoru znovu definovat. Je třeba 

formulovat, co to je být pokřtěn (na základě biblické zvěsti) a proč právě já 

chci být pokřtěn (jaké jsou mé osobní pohnutky).  

Na konci společné cesty připravovaného a připravujícího by mělo být uvě-

domělé vyznání víry.  

 

Předkřestní příprava je velmi potřebná. Umožňuje navázání komunikace 

s křtěncem. Je lhostejné, zda se jedná o nově příchozího, či tradičního (ve  
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sboru pevně zakotveného) člověka. Příprava na křest nám vždy otevírá prostor 

k osobnímu svědectví víry. Jen tak můžeme kreativně zvěstovat Krista  

a dotknout se nejintimnějších poloh víry přicházejícího člověka.  Je třeba, aby 

byl zájemce o křest seznámen s právy a povinnostmi, vyplývajícími z přijetí 

křtu (např. účast při Večeři Páně, aktivní účast ve sborovém společenství, přije-

tí Boha za svého jediného pána, žít život podle křesťanských zásad atd.). 

Zájemce o křest by měl být také seznámen s technickou stránkou průběhu 

křestního aktu (včetně znalosti modlitby Páně a Apoštolského vyznání víry). 

 

Jistě je potřebné, aby předkřestní příprava probíhala alespoň z části 

v soukromých rozhovorech mezi připravujícím a připravovaným. Pastorační 

rozměr nelze z přípravy vyjmout. V některých případech je jistě podstatnější 

než věroučně nauková část.   

Velmi důležitým prvkem přípravy na křest je osobní přístup připravujícího. 

Tím je příprava obohacena o velmi důležitý rozměr – reflexi přítomnosti.  

 

„Příprava dospělého nebo skupiny dospělých na křest je záležitost velmi  

náročná. Dospělý si na rozdíl od dítěte nemůže mnoho věcí osvojit rychle  

a bezproblémově. Musí k nim najít přístup, pochopit, přijmout, integrovat do 

vlastního života. To vyžaduje čas. A právě s touto nutností postupného vrůstání 

do skutečnosti víry a do života z ní“ má příprava na křest počítat. Předpokládá 

se, že doba přípravy na křest je především proces, který potřebuje svůj čas.
255

 

„Doba katechumenátu je také zasvěcením času víry, který pak bude trvat po 

celý křesťanův život. Dopřát si čas k prožívání katechumenátu znamená  

pochopit takového Boha, jaký chce s námi vejít v jednotu.“
 256

 

 

Křtu by měla předcházet příprava, která nejenom objasňuje význam křestní-

ho úkonu, ale vysvětluje též celé poselství evangelia a základní obsah křesťan-

ské víry.  

V případě křtu malého dítěte by se křestní přípravy měli účastnit nejen rodi-

če, ale i kmotři. Křestní příprava by měla zahrnovat několik společných setkání  

s rozhovorem o víře rodičů a kmotrů. Ti se tak mohou nově zamyslet nad 

vlastní cestou víry a při křtu svého dítěte obnovit i svůj vlastní křestní slib.  

                                                 
255

 OPATRNÝ, Aleš, Příprava dospělých na křest. 
256

 De GORDONNIER, Guy, Katechumenát v životě církve, in: OPATRNÝ, Aleš, Příprava 

dospělých na křest. 
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V případě křtu dospělého zájemce o křest trvá křestní příprava v rozptylu 

kolem půl roku až dvou let (v závislosti na individuálních potřebách a podmín-

kách). Příprava probíhá v ideálním případě formou pravidelných týdenních 

osobních rozhovorů se zájemcem o křest, případně společných setkání  

s dalšími uchazeči o křest.
257

 

Důležitou podmínkou pro rozhovor o křtu je fakt, že se jedná právě o roz-

hovor, nejde tedy ani o nějakou přednášku, monolog, či výslech. Právě 

k monologu často křestní příprava strhává. Lidé, kteří žádají o křest, mnohdy 

nevědí, co vše se od nich čeká, jsou rozpačití, zamlklí. Ten, kdo s nimi vede 

rozhovor, se často ujme iniciativy a přestane se pokoušet o dialog. Je třeba si 

uvědomovat toto úskalí a snažit se mu ubránit - nenásilnými otázkami přivést 

zájemce o křest k řeči, snažit se uvolnit atmosféru. Je samozřejmou nutností 

mít pro křestní rozhovor připravenu osnovu, která pomáhá neodbíhat příliš od 

tématu. 

Pokud chce být zájemce o křest členem určité církve, je pozvání ke křtu  

relativně jednoduché. Toto přání je ale stále méně samozřejmé. Dnešní člověk 

přichází stále častěji s žádostí o křest na základě hledání víry v Boha, nechce se 

však stát členem nějaké konkrétní církve, tedy instituce.  

Misijně žijící církev probouzí naproti tomu větší zájem o křest ve spojení  

s příslušností k církvi. Pokud církev zve a je atraktivní, pak také vybízí ke křtu. 

K tomu se musí snažit rozvíjet osobní kontakty s nepokřtěnými či okrajovými 

členy sboru s pozitivním vztahem ke sboru, či k nějaké sborové aktivitě.   

V sekulární diaspoře závisí budoucnost církve na tom, zda jsou lidé nově 

zváni a zda se nechávají pohnout ke křtu. Takové pozvání se děje 

v evangelizační praxi.
258

 Víra košatí ze sdílení vlastní víry s druhými. Evange-

lizace není ničím jiným než aktivitou, zacílenou k tomu aby se víra stala  

druhému osobně významnou. Pozvání ke křtu se uskuteční, pokud se lidé, kteří 

ze křtu žijí, budou sdílet s těmi, kteří ještě nebyli pokřtění či nenechali pokřtít 

                                                 
257

 Křest. Českobratrská církev evangelická: Jižní město - Chodov - Spořilov [online]. 

2000-2014 [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: http://jizni-mesto.evangnet.cz/nabizime/  

nabizime.php?page=../nabizime/krest.  
258

 Klaus Eickhoff zdůrazňuje, že výraz „Křtěte“ znamená „evangelizujte, evangelizujte, 

aby vzešla víra! Teprve s vírou lze rozpoznat svět křtu a požádat o něj. Závisí to na víře.“. In: 

EICKHOFF, Klaus, Gemeinde entwickeln für die Volkskirche der Zukunft, Göttingen, 1992,  

s. 86. 
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své děti, protože jim doposud byl nejasný smysl křtu (či měli strach z přílišné 

hříšnosti, z nepřipravenosti apod.). Takové pozvání ke křtu je úkolem nejen 

farářů, ale také všech věřících. 
259

 

  
V mnohých, především velkých sborech může být komplikací nedostatek 

času, který je možno věnovat individuálním setkáním. Také proto je lepší,  

konají-li se rozhovory o křtu též ve skupinách. Tím se zároveň zabrání výše 

zmíněnému nebezpečí udělat z rozhovoru ‘křížový výslech’. Mimo to profitují 

jednotliví účastníci z postojů a názorů druhých. Pokud někdo začne vyprávět 

vlastní zkušenosti, ostatní lépe ztratí zábrany a také se otevřou. Společná  

příprava na křest může vést k tomu, že vzniknou nové vztahy ve sboru, které 

zůstanou zachovány i po křtu. Rodiny se pak mohou navzájem navštěvovat 

a např. se střídat při hlídání dětí. V ideálním případě dojde k navázání tak  

dobrých vztahů, že z kruhu předkřestní přípravy vznikne skupina ‘třicátníků’ či 

se naváží úzká osobní pouta.   

Vedle skupinového setkávání před křtem je třeba také vést rozhovor indivi-

duálně, se samotnými rodiči/zájemci o křest (buďto před nebo po skončení 

skupinových rozhovorů). Pokud se koná individuální rozhovor ještě před 

křtem, může se tento osobní kontakt mezi farářem a zájemcem o křest stát  

pomocí. Například pomocí zájemci, který může lépe všemu porozumět, neboť 

ztrácí ostych zeptat se na otázky, které jej tíží. Toto setkání pomůže také faráři 

získat vztah k novým členům jeho sboru.   

Nastane-li individuální rozhovor až po křtu, mají křtění mnohem více času 

na přípravu vlastních otázek, které je obzvláště zajímají (které mnohdy vyply-

nou až ze samotného intenzivního prožitku křestního aktu). 
260

  

 

Před křtem dětí by se mělo konat také alespoň jedno setkání nejen s rodiči, 

ale i za přítomnosti křtěného (i kojence). V případě, že dítě nebylo pokřtěno 

jako kojenec, doporučuje E. Winkler
261

 počkat s přípravou na křest až na obdo-

bí 4-5 let dítěte, aby se již mohlo zapojit do přípravy na křest. Dítě je v této 

době schopno lépe rozumět dění kolem něj.  

                                                 
259

 WINKLER, Eberhard, Tore zum Leben, Neukirchener 1995, s. 82-84. 
260

 BADEN, Elisabeth, Das Taufgespräch, missionierende Gemeinde, Berlin: Lutherisches 

Verlagshaus, 1968, s. 15-16. 
261

 WINKLER, Eberhard, emeritní profesor praktické teologie na Martin-Luther-Universität 

v Halle-Wittenberg. 
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U starších dětí, mládeže či dospělých by měl být součástí přípravy i skupi-

nový rozhovor. Bez začlenění do nějaké skupiny ve sboru je velmi těžké  

nastoupit cestu víry, počínající křtem.
 262

  

 

Dle Elisabeth Baden mohou nastat situace, kdy není vhodné prokládat  

přípravu na křest pastoračními rozhovory. V takových případech je vhodné 

odsunout tyto rozhovory na vhodnou dobu po křtu. V přípravě ke křtu je vždy 

důležité, aby bylo dění kolem křtu dostatečně jasné a srozumitelné.
263

  

 

 

5.2.  První kontakt a informační rozhovor 

 

Setkání v rámci předkřestní přípravy nabízí prostor pro pastoraci. Mnohdy 

se v něm setká nejasná nebo špatná či předsudečná představa rodičů o ‘lidech 

církve’ s realitou, která tyto jejich představy buď upevní, nebo zkoriguje. Bylo 

by dobré předem a v každém případě vidět v žadateli o křest někoho, kdo často 

z velmi nejasných motivů a velmi nepoučeným způsobem žádá o něco, co je ve 

svém jádru dobré a co on také za dobré považuje. Čím méně bude ‘člověku 

církve’ vadit nejasnost, zmatenost a na první pohled třeba naprostá neadekvát-

nost slov příchozího, tím lépe. 

  

Lidé mnohdy přicházejí s hlavní starostí a jasnou představou o ‘vnější’  

podobě křtu (co je třeba kdy a jak udělat….). Setkání s nimi se tak stává přede-

vším příležitostí hovořit o víře a o tom, co je vedlo k tomu, že se rozhodli přijít 

požádat o křest. 

Je dobré začínat od toho, co je příchozímu známo a co je ve středu jeho  

zájmu. Nezačínat tedy rozhovorem o křtu jako takovém, ale o osobní situaci 

žadatele – kolikáté dítě má, jak bydlí, jaká je jeho osobní ‘křesťanská historie’ 

(ne jen pouhé suché konstatování, zda je pokřtěn a zda jsou rodiče církevně 

oddáni), jaký je jeho osobní postoj k žádosti o křest (zda chce křest on, nebo 

jeho životní partner či babička, příbuzní…), motivy žádosti, jaká je jeho  

představa o smyslu křtu. Tyto výpovědi jsou dobrým základem pro další  

                                                 
262

 WINKLER, Eberhard, Tore zum Leben, Neukirchener 1995, s. 84-86. 
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Verlagshaus, 1968, s. 27. 
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rozhovor, neměly by být hned hodnoceny, opravovány nebo dokonce odmítá-

ny.   

Je vhodné, když osoba odpovědná za přípravu ke křtu zná alespoň trochu 

osobní pozadí připravovaného - jeho vzdělání, rodinnou situaci, situaci v práci, 

co právě prožívá, co ho přivedlo k zájmu o křesťanství, zda se již dříve pohy-

boval v prostředí věřících lidí apod.   

Lidé, kteří přicházejí s žádostí o křest, mají zpravidla už jakousi svou vlastní 

představu o Bohu, co dosud viděli, slyšeli, zažili, co o náboženství četli nebo 

viděli ve filmu. Je třeba s těmito představami pracovat, rozvíjet je či naopak 

uvádět na pravou míru, klidně na ně reagovat.   

V tomto rozhovoru jde o první vzájemné seznámení a vyjasnění pojmů  

a očekávání, někdy i o hledání společného jazyka; rozhovor o vlastní víře, 

popř. vůli k víře. 

Křestní rozhovor slouží k tomu, aby se zúčastnění setkali na lidské rovině, 

vzájemně se lépe poznali a odbourali všechny své obavy. Je důležité, aby  

zájemci o křest cítili, že jsou vítání. Setkání selhává, když se cítí prošetřováni 

nebo zkoušeni. Pokud farář žadatele nezná nebo je zná jen zběžně, pak tento 

rozhovor může pomoci k tomu, aby se o nich něco dozvěděl.  

Začátky jsou různé - Bůh se s každým člověkem setkává právě v místě, kde 

se zrovna nachází. Podobně by měl postupovat také ten, kdo se setkává s nově 

příchozím zájemcem o křest. Nesnažit se jej vtlačit do předdefinované škatul-

ky, ale nechat mu prostor. Rozpaky bývají na začátku nejen u zájemce o křest, 

ale též u toho, kdo jej vede.   

Pro navázání osobního vztahu je třeba, aby se otevřel také člověk, kterému 

se zájemce o křest otevírá. Měl by říci něco o sobě, své cestě víry. To může být 

pro zájemce o křest hlavním motivem pro otevření jeho vlastního příběhu.  

Zároveň se tím navodí pocit bezpečného prostředí, tolik nutný pro hluboký, 

důvěrný rozhovor o víře.  Při takovémto rozhovoru má též větší možnost 

vzniknout hlubší vztah mezi zájemcem a jeho protějškem. 

Při prvním setkání je třeba především naslouchat vyprávění příchozího  

zájemce o křest, aby si ten, kdo jej vede, mohl udělat alespoň základní předsta-

vu o tom, jak na tom onen člověk je, co ví a jaké má zábrany, co jej vůbec ke 

křtu přivedlo, jaká je jeho víra. „Vždyť každý člověk má svůj vlastní způsob 

myšlení a proto i svou vlastní cestu, kterou půjde k Bohu.   

    Někoho přivádí ke křtu především touha najít smysl života, jiní hledají Slovo 

Boží. Chtějí lépe poznat evangelium, porozumět Bibli. Jiní hledají společenství 
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věřících, protože se cítí osamělí. Jiní přicházejí z vnitřního popudu - chtějí najít 

bezpečí a jistotu, chtějí se naučit modlit, meditovat.   

Ale v praxi všechny tyto aspekty souvisejí, vedou k cestě za duchovní zkuše-

ností. Ta vede člověka k novému životnímu postoji.“ 
264

  

V rozhovoru se nejprve při křtu dítěte projednává jeho narození, nová situa-

ce pro rodinu a rozhodnutí se pro křest. Také je zde místo pro dotazy rodičů na 

církev a křest. Proto je velmi cenné, když jsou při rozhovoru alespoň jednou 

účastni také kmotři. Ti budou mít velmi důležitou funkci – jak při křestní  

bohoslužbě, tak i při životě dítěte.  

Jádrem rozhovoru by mělo být, vedle základních informací o rodičích  

a fungování jejich rodiny, především dítě, které je připravováno na křest.  

Nejdůležitější zásadou přípravy na křest je vždy přistupovat ke každým zájem-

cům o křest přiměřeně jejich situaci, vnímavosti a znalostem. Je jisté, že se 

s rodiči mluví o velmi zásadní a podstatné věci, když s nimi hovoříme o tématu 

náboženské výchovy jejich dítěte, která se od nich očekává.  

Příprava rodičů na křest dítěte si neklade za hlavní úkol přednést sumář  

věroučných a morálních pravd, ale oslovuje rodiče v tom, co je pro ně aktuální. 

Nemají být na výchovu dětí sami. Křtem bude jejich dítě i oni uvedeni do  

společenství lidí, kteří chtějí žít jako křesťané. Rodiče mají v křestním rozho-

voru zahlédnout něco z toho, jak Ježíšovo evangelium dělá život bohatším, 

krásnějším, radostnějším a jistějším.    

Mnohdy je třeba vysvětlit, že křest není ani jen rodinnou slavností, ani jen 

něčím, co se týká dítěte, ale že je uvedením malého dítěte do nového životního 

prostoru, kterým je úzký vztah s Bohem a církví, a že právě rodiče jsou těmi, 

kdo toto uvedení chtějí, zprostředkovávají a dále (po křtu) zajišťují. 

Je důležité, aby si člověk, vedoucí přípravu, předem pečlivě promyslel další 

setkání a připravil si alespoň osnovu jeho programu (byť pak nemusí být nutně 

v praxi dodržena – je třeba být otevřený otázkám, směřujícím jinam než naše 

příprava).  

  Rozhovor zpravidla nenabízí dostatek času k tomu, aby byly zodpovězeny 

všechny otázky k tématu křtu. Pokud se koná více setkání, než pouze jedno (!), 

pak získají oba partneři rozhovoru prostor promyslet po prvním setkání další 

otázky a témata.  
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 SIMAJCHL, Ladislav, Liturgie pro duchovní formaci laických apoštolů, 2004.  
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Při křestním rozhovoru stojí ve středu dění především zájemce o křest. Proto 

mají místo v křestním rozhovoru také otázky na církev, otázky po porozumění 

křestnímu aktu. Modlitba má naši přípravu stále doprovázet, a také samo  

setkání má být školou modlitby.  

Až když vznikne mezi žadatelem o křest a jeho průvodcem předkřestní pří-

pravou nějaký vztah, je vhodné jej přivést do společenství sboru, seznámit  

s dalšími věřícími, zapojit jej do některých (pro něj zajímavých) aktivit. Je  

třeba mu dát nejprve dostatek času k seznámení se s vlastní osobní vírou,  

k seznámení se s řečí symbolů, k poznání náboženských výrazů, příležitost  

k naučení se pozornému a radostnému naslouchání evangeliu.
265

 

Na závěr setkání je vhodné vždy zhodnotit, co vše bylo v rámci rozhovoru 

řečeno. Zároveň se zamyslet nad tím, o čem by bylo třeba hovořit při dalším 

setkání tak, aby směřování rozhovorů řídili oba zúčastnění. Společné zamyšlení 

nad následujícím setkáním je vhodné nejen pro to, aby se vedoucí přípravy 

mohl řádně na další setkání připravit, ale též zájemce o křest má příležitost se 

nad určitým tématem v klidu zamýšlet a připravit si otázky, které ho napadnou. 

Témata, která může navrhovat připravující ke křtu, jsou např. co je to věřit, co 

víme o Bohu, co je to křesťanství. 

 

První setkání v katolické církvi
266

 slouží k vyjasnění si vzájemných názorů, 

postojů a k nasměrování kandidáta. Je třeba otevřít přicházejícímu zájemci  

o křest skutečný pohled na církev, na křesťany, aby byl připraven na to poro-

zumět obsahům katolické víry. První setkání s katechumenem vždy obsahuje 

jakýsi úvod, tedy vzájemné seznámení, poznávání, získávání důvěrnějšího 

vztahu mezi katechetou a žadatelem o křest.  

Dále pak uvádí Hofírek, že se při prvním rozhovoru otevře téma křtu a víry.  

Simajchl se na rozdíl od Hofírka zabývá se svými zájemci o křest při prvním 

setkání (mimo zmíněného) tématem Bůh, Bůh Otec a Stvořitel.  

Opatrný ve svých přípravách netematizuje úvodní seznámení (zřejmě s ním 

automaticky počítá), ale zajímá se o to, co inspirovalo zájemce o křest k tomu, 

že se chce nechat pokřtít; a považuje za důležité seznámit se hned při prvním 

kontaktu s evangeliem četbou Markova evangelia a skutků. Je totiž důležité 
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seznámit se s vybranými pasážemi evangelia, abychom mohli vstoupit do jádra 

víry. 

Löwenstein pak doplňuje pro první setkání témata křest, modlitba,  

bohoslužba, desatero, Dvojpřikázání lásky, Vyznání víry, a znamení kříže. 

Všichni uvedení autoři pracují s více tématy hned při prvním setkání.  

Poměrně velké sousto si ukrajuje poslední zmíněný, který uvádí, že se při první 

hodině katecheze projde sedm velmi závažných témat, vyžadujících hlubší  

vysvětlení a dobré porozumění.  

Můžeme ze vzorku jednotlivých přístupů usoudit, že se v rámci katolické 

církve při prvním seznámení otevírá vždy alespoň jedno závažné, věroučné 

téma mimo prvotního seznámení se zájemci o křest.   

 

Luterská církev v Německu, zastoupená v této práci Blankem, Grethleinem 

a Baden
267

 se nezabývá prvním setkáním s kandidáty křtu. Mnohem více se 

soustředí na možnosti celkové předkřestní metodiky.  

 

Českobratrská církev evangelická, zastoupená Burešem, Pešoutem  

a Trusinou, zohledňuje otázku prvního setkání se zájemcem o křest. U všech se 

jedná o prvotní seznámení s uchazečem (vstupní rozhovor; otázky důvodu  

žádosti; očekávání od křtu). Na rozdíl od přístupu katolické církve zde můžeme 

pozorovat důležitost prvotního seznamování natolik výrazně, že se k němu již 

nepřipojuje žádné další závažné věroučné (či jiné) téma.  

 

 

5.3.  Rozhovor o významu křtu 

 

Katolická církev se (na základě sledovaného vzorku) příliš nezabývá  

tématem významu křtu. Můžeme však předpokládat, že toto téma je při přípra-

vě na křest probíráno na základě jednotlivých témat křesťanské víry.  

 

Na rozdíl od katolické církve považuje Elisabeth Baden toto téma za jednu 

ze tří vhodných metodik pro vedení celého předkřestního rozhovoru. První 

možnost zařadit do rámce rozhovoru orientovaného na strukturu křestního aktu, 

kde je výchozím bodem souvislost mezi křtem a misií (dle Mt 28, 16-20).  

                                                 
267

 Viz 4. kapitola (4.2. Evangelické církve v Německu). 



95 

 

Křest není církevním nařízením, zvykem, posvěcujícím úkonem, ale jeho  

zdrojem je sám Bůh. Tudíž jediným jednajícím aktérem ve křtu je pouze Bůh. 

Cílem rozhovoru je rozšiřovat obzory křtu. 

Další užití tohoto tématu využívá Baden v metodice, při níž rozhovor  

vychází z konkrétního případu zájemce o křest. Cílem rozhovoru má být poro-

zumění odpovědnosti rodičů a vážné přijetí jejich křestních slibů i s jejich  

důsledky. Také je možné vzpomínat na vlastní křest rodičů.  

Cílem rozhovoru je předat rodičům útěchu křtu.
268

 

 

V Českobratrské církvi evangelické věnuje pozornost významu křtu Bureš, 

který tomuto tématu nechává prostor části dvou setkání; a především Trusina, 

který koncipuje téměř celou předkřestní přípravu jako rozhovor o možných 

významech křtu (na základě jednotlivých biblických příběhů): Při prvním  

setkání nechá účastníky zformulovat význam křtu. Poté jim předkládá biblické 

příběhy v kontextu křtu (Mojžíš vstupuje do života a ke svému povolání skrze 

řeku Nil; jsme křtěni ve jméno Boha Otce, Syna i Ducha spojeno s příběhem 

povolání Mojžíše a vysvobození lidu Izraele; vysvobození a obnova života 

v přechodu Jordánu; malomocný Naaman poslán do Jordánu pro očištění;  

Janův křest; křest Ježíše Krista; přijetí křtu ve Skutcích; na závěr vlastní poro-

zumění závazku křtu na základě předchozích setkání).
269

 V Trusinově podání 

dochází ke spojení poměrně podrobného vhledu do tematiky významu křtu  

a zároveň prohloubení znalostí jednotlivých příběhů Starého a Nového zákona.  

                                                 
268
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269

 Více in: 4. kapitola (4.2. Evangelické církve v Německu). 



96 

 

5.4.  Seznámení s průběhem křestní bohoslužby, popř. její 

společná příprava 

 

Další část rozhovoru se skládá z informací o průběhu křtu, o jeho obsahu,  

liturgické i technické stránce. Zájemcům může pomoci, když se bude průběh 

křtu probírat s pomocí Agendy
270

. Je třeba vysvětlit, co které úkony při křtu 

znamenají a jak bude vypadat aktivní účast křtěného (kmotrů). Je také možno 

nabídnout zájemci o křest rozšířenou osobní aktivní účast při křestních boho-

službách (čtení z Bible, modlitba, poděkování sboru apod.). Důležité je, aby po 

tomto rozhovoru neměl nikdo pocit nejistoty a byly odbourány obavy ze  

zesměšnění se před sborem nebo příbuznými.   

 

Samozřejmě jde při křestním rozhovoru také o samotný průběh křestní  

bohoslužby. V mnohých případech ji může křtěný (nebo rodiče) spoluvytvářet 

a spolupracovat na jejím celkovém průběhu. 

 

Ve 4. kapitole uvedení zástupci katolické církve se příliš křestní bohosluž-

bou v rámci předkřestní přípravy nezabývají.  

Hofírek zmiňuje téma obřadu křtu v rámci posledního bloku probíraných 

témat s křestním kandidátem. Důraz klade na průběh obřadu křtu, jeho praktic-

ký nácvik a význam jednotlivých částí obřadu křtu.  

Simajchl jen zmiňuje, že příprava na život církve a svátosti vrcholí křtem. 

Zde si můžeme domýšlet určité podrobnosti, spojené s konkretizací křestního 

aktu.  

 

Německá Luterská církev má téma křestní bohoslužby zpracované výrazně 

podrobněji. Hans-Werner Dannowski
271

 vždy veřejně při křtu dítěte vyzval 

přítomné přihlížející křesťany a blízké přátele rodiny, aby při křestní oslavě po 

bohoslužbách řekli něco, co považují za důležité o křtu a pokřtěném dítěti. 

V Danowskiho mnohaleté praxi nikdy nebyla tato prosba odmítnuta. Poslucha-

či měli dostatek času se na svůj proslov připravit.  

To, že nikdo tuto výzvu neodmítl, ukazuje, že ačkoliv jsou lidé často připraveni 

na aktivní zapojení do křestního dění, mnohdy tomu není věnována dostatečná 
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pozornost nebo jim není poskytnuta důvěra. Často též vzniká mylný dojem, že 

by podobnou žádostí byli spíše zatěžováni. Dannowskiho zkušenost však  

ukazuje, že se jedná o mylný předpoklad.   

„Emeis doporučuje, aby se rodiče podíleli na výběru písní a na stanovení 

křestní perikopy. Rozhovor o těchto věcech často otevírá šanci k rozhovoru  

o víře, v němž jsou pojmenovány důvody pro daný výběr. V rozhovoru o peri-

kopě mohou rodiče kazateli sdělit návrhy pro zpřítomnění jejich víry.“ 
272

 

Elisabeth Baden má jednu celou metodiku křestní přípravy zaměřenou na 

strukturu křestního aktu. Se zájemci o křest tak pracuje buď v diskuzi nad 

exemplářem křestních bohoslužeb, nebo ukázkou a ozřejměním průběhu křtu  

a křestních darů na základě jednoho vybraného bodu křestní liturgie anebo 

s nimi rozebírá bohoslužebný charakter křestní slavnosti (Boží Slovo, modlit-

ba, zpěv, modlitba Páně, Vyznání víry, požehnání). 

 

V Českobratrské církvi evangelické je věnována vždy alespoň jedna hodina 

konkrétní podobě a průběhu křestních bohoslužeb.  

Bureš se zaměřuje na přípravu křestních bohoslužeb při předposledním  

setkání, v rámci příprav. Dává svým katechetickým setkáním pevný liturgický 

řád (píseň ze zpěvníku, používaném při bohoslužbách, modlitba, modlitba  

Páně). Zároveň vyžaduje účast na bohoslužbách (alespoň občasnou).  

Pešout se zájemci rozebírá hned na začátku podmínky nutné pro udělení 

křtu a v průběhu setkávání s nimi ještě podrobně probírá průběh křestních  

bohoslužeb.  

Trusina vyhrazuje rozhovoru o přípravě ke křtu poslední setkání. Poté, co si 

spolu vyjasní katechet a katechumen své postoje, trošku se blíže seznámí  

a řeknou si něco o významu křtu, je nejvyšší čas otevřít otázku křestní  

bohoslužby, jejích částí, podob a možností aktivně se do jejich průběhu zapojit 

(proslovem, modlitbou, zpěvem, kázáním atd. „Nasloucháme starozákonním  

a novozákonním příběhům a snažíme se odkrýt biblický půdorys křestních 

souvislostí, z něj načerpat víru a do něj zakreslit svou vlastní situaci.“
 273
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5.5.  Uvedení do základních témat křesťanské víry 

 

Katolická církev považuje za důležité (na základě uvedených autorů)  

zabývat se v rámci předkřestní přípravy základními tématy křesťanské víry.  

Hofírek jim věnuje téměř celou přípravu (témata Bible, modlitba, svátosti, 

zlo, hřích, svědomí, zpověď, desatero).  

Löwenstein pak v podobném rozsahu pracuje s tématy křesťanské víry jako 

je Dvojpřikázání lásky, modlitba, desatero, Vyznání víry, víra Starého zákona, 

Ježíš Kristus, vztah Boha a lidí.  

Simajchl tématu věnuje druhou etapu příprav, v níž se věnuje poznání Ježíše 

Krista a jeho evangelia, konverze a vyznání víry. Také při prvním setkání  

otevírá zásadní téma Boha, Boha Otce a Stvořitele (viz výše). 

Rovněž Opatrný věnuje tématu značnou část společných setkání. Již na  

začátku seznamuje zájemce s evangeliem, posléze s dalšími vybranými pasá-

žemi Písma, nutnými pro vstup do jádra víry. Spojuje životní příběh zájemce  

o křest s částmi evangelia, rozebírá Vyznání víry, modlitbu, svátosti a morálku. 

 

Vybraní luterští autoři základní témata křesťanské víry jednotlivě nerozebí-

rají. Baden je zmiňuje ve své koncepci rozhovoru orientovaného na strukturu 

křestního aktu ve variantě setkávání se nad bohoslužebným charakterem  

křestních bohoslužeb, totiž Boží Slovo, modlitba, modlitba Páně, Vyznání víry, 

požehnání, dary křtu. 

 

Je téměř s podivem, že se Trusina v Českobratrské církvi evangelické při 

své přípravě na křest nezabývá tématem křesťanské víry jako takové (pouze na 

základě biblických příběhů (viz 5.2.).  

Na rozdíl od něj však věnuje tématu velkou pozornost Bureš, který tématu 

vyhrazuje téměř všechna setkání. Zabývá se v nich jádrem křesťanské víry, 

Starým zákonem (konkrétně Abrahamem v souvislosti s cestou od nevíry 

k víře), modlitbou a modlitbou Páně, desaterem, evangeliem a Vyznáním víry. 

Pešout vyzdvihuje Vyznání víry jako nutný podklad pro rozhovory při  

přípravě na křest. 
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5.6.  Uvedení do sborového života 

Po křtu volá apoštol Pavel Římany k životu z víry. Je zde řeč o již vykona-

ném křtu. V něm je darováno společenství s ukřižovaným Kristem a osvoboze-

ní od moci hříchu. Z otroctví hříchu jsou pokřtění vyvedeni do panství 

s Bohem, který lidi tolik miluje, že pro ně obětoval svého jednorozeného Syna. 

Pro pokřtěné již není nutné zajišťovat si svou identitu a dobývat své sebepotvr-

zení a svou svobodu, protože již jsou Bohem milováni a právě v Boží lásce 

nacházejí svou identitu, své potvrzení a svou svobodu. Tím jsou voláni ke 

službě Bohu a k přítomnosti pro druhé. 
274

  

  Křtu máme vždy rozumět jako počátku nové, ve víře vedené cesty. Nejen 

víra vede ke křtu, ale křest sám zakládá nový počátek víry. 
275

  

Křest je dar Boha člověku. Působí v něm spásu, přivedenou do světa od  

Boha skrze Krista. V ní daruje Bůh svého Ducha. Duch hovoří k věřícímu  

a vede jej na cestě následování, vede jej k oddanosti. Oddanost může být pouze 

počáteční a zlomková, nikdy ale nepřichází v dějinách až na konec. Tak je  

pokřtěný v lásce víry stále na cestě k tomu, co křest umožňuje a daruje. 

Křest obdarovává člověka tak bohatě, že nemůže nikdy pojmout všechny  

jeho dary, i když se stále ubírá dále dál po cestě víry. V darech Ducha je křest 

oslovením Ducha k lidem. 
276

 

„Samotnému křtu rozumíme jako události, která se netýká jen žadatelů  

o křest, ale celého společenství sboru, proto si ho těžko umíme představit jinde 

než ve shromáždění sboru.“ 
277

 

V praktických ukázkách přípravy na křest v katolické církvi se ani jeden 

z autorů příliš podrobně nezabývá tématem uvedení do sborového života.  

  Hofírek naznačuje, že se v rámci příprav podá zájemci nabídka církve pro 
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aktivnější zapojení do jejího života. Stejně tak uvádí i Löwenstein.   

  Simajchl věnuje tématu podobnou pozornost a ve třetí etapě přípravy na 

křest se zaměřuje na přípravu na svátosti a život církve. Je třeba další intenziv-

ní styk s katechumeny i po křtu, k upevnění, k ochraně před návratem do  

starých pořádků. Je třeba dalšího vedení. 
278

  

  Ani Opatrný tématu nevěnuje příliš mnoho pozornosti. V jeho uvedení do 

duchovního života a modlitby by se dalo tušit v pozadí nutné uvedení do sbo-

rového života, nicméně skutečná zmínka v jeho přípravě absentuje.  

Luterská církev v Německu klade na sborový život větší důraz. Baden uvádí 

v třetí (poslední) metodice křestní přípravy téma rozhovorů orientovaných na 

účast sboru a to ve dvou rovinách. Jednak jde o odpovědnost sboru za pokřtě-

né, která seznamuje zájemce s jednotlivými úkoly sboru a jeho zodpovědnosti 

v otázce výchovy dítěte k víře, a jednak o aktivně projevovanou radost sboru 

z nově příchozího člověka.  

V Českobratrské církvi evangelické je téma uvedení do sborového života 

v předkřestní přípravě také alespoň trochu zohledňováno.   

  Bureš uvádí, že se sbor modlí ve svých přímluvách za katechumena.   

Zároveň věnuje jedno setkání otázce, co znamená patřit do církve. Jedná se  

o rozhovor s farářem a se staršovstvem. Jeho úkolem je povzbudit zájemce, 

ukázat jim sbor jako prostředí, v němž mohou hledat podporu a uplatňovat svá 

obdarování. Pro zájemce o křest je také důležité porozumět ekonomickému 

pozadí sborového a církevního fungování. Bureš podmiňuje křest alespoň ob-

časnou účastí na bohoslužbách sboru.   

  Pešout považuje rovněž za podstatné, aby kandidát alespoň jednou navštívil 

bohoslužebné shromáždění.   

                                                 

278
 SIMAJCHL, Ladislav, Liturgie pro duchovní formaci laických apoštolů, 2004. 
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5.7.  Shrnutí 

 

Žádný dospělý člověk by neměl vstupovat do církve, aniž by předem věděl 

něco o tomto náboženství. Křest přijímáme jako nové zrození se pro Boha. 

Před křtem si musíme uvědomit, co vše sebou křest nese. Podmínkou přijetí 

křtu (u dospělých) je projevená vůle k víře.  

Smyslem předkřestní přípravy je pomoci zájemci o křest porozumět vlastní 

víře, vědomě ji vyznat, propojit ji se svými životními postoji. Také jde o to, 

aby se zájemce o křest seznámil s tradicí církve a měl možnost aktivně se zapo-

jit do jejího života. Katechumenát má tedy především sloužit k vedení zájemce 

o křest v rozhovorech až k jeho vážnému přijetí křtu. Je třeba si vyjasnit, že 

právě křest je to, co skutečně chce, že mu rozumí tak, jak mu jej také církev 

nabízí.  

Při informačním rozhovoru je důležité vycházet z toho, co je ve středu  

zájmu příchozího zájemce o křest a co mu je o křesťanství známo. Je dobré 

porozumět motivům jeho žádosti, jeho představám o smyslu křtu. První kontakt 

slouží k tomu, aby se zúčastnění setkali na lidské rovině, vzájemně se lépe  

poznali a odbourali všechny své obavy. Je důležité, aby zájemci o křest cítili, 

že jsou vítání. 

Začátky jsou různé - Bůh se s každým člověkem setkává právě v místě, kde 

se zrovna nachází. Podobně by měl postupovat také katecheta. 

Rozhovor zpravidla nenabízí dostatek času k tomu, aby byly zodpovězeny 

všechny otázky k tématu křtu.  

 

 

Úvodní rozhovor koncipují autoři příprav ke křtu z katolického prostředí  

jako úvodní seznámení, poznávání, vyjasnění vzájemných stanovisek. K tomu 

pak otevírají další téma, již konkrétnější vstup do předkřestní přípravy (Hofírek 

téma křest a víra, Simajchl téma Bůh). Opatrný se z tohoto výčtu vymyká tím, 

že úvodní setkání vůbec nezaměřuje na kandidáta, ale ihned vstupuje do hloub-

ky předkřestní katecheze četbou evangelia. Löwenstein představuje zvláštní 

přístup, neboť mimo úvodního seznámení zahrnuje do prvního setkání ještě 

témata křest, modlitba, bohoslužba, desatero, Dvojpřikázání lásky, vyznání 

víry, a znamení kříže. Jedná se o vskutku široký rozptyl, u nějž je překvapivé, 

že lze takové penzum látky stihnout otevřít při prvním setkání. 
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Zástupci německých církví nám nenabízejí žádnou osnovu, zahrnující téma 

prvního setkání se zájemci o křest. Zřejmě je toto téma považováno za samo-

zřejmost, kterou není nutno do osnov příprav zahrnovat (podobně jako Opatr-

ný). 

V Českobratrské církvi evangelické jde při prvním setkání u zvolených  

autorů o seznámení s uchazečem. Na rozdíl od katolické církve již nepřipojují 

žádná věroučná témata. Jejich přístup je tedy zaměřen především na získání 

dobrého vztahu, na němž lze později stavět další rozhovory.  

 Otázkou významu křtu se katoličtí autoři nezabývají. Důvodem bude zřejmě 

jeho propojení s jinými probíranými tématy. V této otázce naopak vyniká  

koncepce Elisabeth Baden, která o tuto otázku opírá celou jednu předkřestní 

metodiku. V českobratrském prostředí pak dva ze tří autorů zařazují význam 

křtu do koncepce svých příprav. Zejména Trusina zaměřuje celou koncepci 

předkřestní přípravy na různé významy křtu.  

Další část rozhovoru se skládá z informací o průběhu křtu, o jeho obsahu,  

liturgické i technické stránce. Je třeba vysvětlit, co které úkony při křtu zname-

nají a jak bude vypadat aktivní účast křtěného (kmotrů), popř. dohodnout 

osobní zapojení zájemce o křest do křestních bohoslužeb. Důležité je, aby  

zájemce o křest dobře porozuměl jednotlivým křestním úkonům. 

Katoličtí autoři se tímto tématem více méně nezabývají. Naopak německá 

Luterská církev má téma křestní bohoslužby zpracované výrazně podrobněji. 

Elisabeth Baden má jednu metodiku křestní přípravy zaměřenou na strukturu 

křestního aktu. Autoři z Českobratrské církve evangelické věnují alespoň jednu 

hodinu předkřestních setkání konkrétní podobě a průběhu křestních  

bohoslužeb.  

Téma křesťanské víry je důležité pro přípravu ke křtu v římsko-katolické 

církvi. Všichni autoři jí věnují podstatnou část setkání a kladou důraz na její 

zpracování. Naopak němečtí evangeličtí autoři křesťanskou víru jako samo-

statné téma nezpracovávají. Trusina se tomuto tématu samostatně nevěnuje. Na 

rozdíl od něj Bureš věnuje tomuto tématu téměř celou předkřestní přípravu. 

Pešout pak vyzdvihuje Vyznání víry jako nutný podklad pro rozhovory při  

přípravě na křest. 

V praktických ukázkách přípravy na křest v katolické církvi se ani jeden 

z autorů příliš podrobně nezabývá tématem uvedení do sborového života.  
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Za to Baden z německého protestantského prostředí uvádí v třetí (poslední) 

metodice křestní přípravy téma rozhovorů orientovaných na účast sboru. 

V Českobratrské církvi evangelické je téma uvedení do sborového života 

v předkřestní přípravě také alespoň trochu zohledňováno. Bureš zprostředko-

vává v rámci předkřestní přípravy jedno společné setkání se staršovstvem  

sboru. Zároveň je v evangelickém prostředí podmiňován křest alespoň jednou 

návštěvou běžných bohoslužeb. 
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6. Závěr 

 

Pro křest se lidé rozhodují z rozmanitých důvodů. První kroky své víry 

musejí udělat ještě doma, v situaci, kdy nad křtem začínají uvažovat (něco je 

k tomu muselo vést). Tím, že přijdou na faru s již nějak vnitřně formulovaným 

záměrem nechat se pokřtít, začíná jejich cesta ke křtu. Málokdo očekává, že by 

se měl před vlastním křtem několikrát sejít s farářem a povídat si s ním o sobě,  

o svých problémech a svých trápeních. Otevření se Bohu by však mělo být 

nedílnou součástí vztahu mezi člověkem a Bohem a tudíž branou pro křest.  

Proto je nutné dát tomuto vztahu alespoň minimální základy v podobě  

probraných témat při předkřestní přípravě. Farář je osoba, která by měla garan-

tovat tento přechod od tzv. hledání víry, či nezakotvené víry, k víře držící se 

pevných pravidel křesťanství. Vlastní víru je třeba ukotvit v mnoha ohledech. 

Je třeba přijmout Bibli za autoritativní text, učit se přijímat pravidla v Bibli 

určená (Desatero, Dvojpřikázání lásky, modlitbu Páně aj.).  

Je jasné, že příprava na křest vyvrcholí ve svátosti křtu. Musíme ale dbát na 

to, aby nezůstalo pouze u svátosti křtu, ale aby křtěný člověk žil aktivně život 

víry, nejlépe ve společenství sboru. Toho docílíme zapojením do sborových 

činností, pravidelnými osobními setkáními v rodinném kruhu, aj. 

 

Na základě této práce vidím jako podstatné vést přípravu na křest dostatečně 

dlouho, aby zájemce o křest získal postačující vstup do otevírající se široké 

cesty víry. Díky době, kterou trvá příprava na křest, má připravovaný velkou 

možnost se seznámit se sborovým životem a aktivně se do něj zapojit, což mu 

opět pomůže pro jeho následnou cestu víry. Jako adekvátní délku přípravy na 

křest bych viděla pravidelné setkávání (každý týden) po dobu jednoho roku. 

Toto je však má (praxí nepodložená) představa, neboť jsem nenašla 

v přečtených textech jasně stanovené časové vymezení nebo doporučení pro 

časové vymezení přípravy na křest.  

 

Cílem této diplomové práce bylo seznámit se s několika aplikovanými pří-

pravami na křest v Římsko-katolické církvi, Českobratrské církvi evangelické  

a na půdě německých protestantských církví. Tohoto cíle jsem dosáhla  

a v práci jsem představila jednotlivé osnovy přípravy na křest v různých 

církvích a od různých autorů. 
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Dalším cílem bylo tyto přípravy na křest vzájemně porovnat, najít v nich  

důrazy a naopak nedostatky v porovnání s ostatními přípravami. Porovnání 

jsem provedla v pěti kapitolách (viz kapitola 5. Smysl a základní aspekty  

přípravy na křest: 5.1. První kontakt a informační rozhovor, 5.2. Rozhovor  

o významu křtu, 5.3. Seznámení s průběhem křestní bohoslužby a 5.4. Uvedení 

do sborového života). Ke každému z témat přistupovaly jednotlivé katecheze  

i církve zcela jinak. Můžeme však shrnout, že katolická církev klade důrazy na 

první kontakt, s nímž (až na Opatrného) otevírají předkřestní rozhovory. Dále 

se zaměřují na otázku Uvedení do základních témat křesťanské víry. S jejími 

obsahy poměrně různorodě do hloubky pracují ve svých katechumenátech.  

Dalšími tématy se již nezabývají či jim nepředkládají příliš velký důraz  

a pozornost.  

Německé evangelické církve mají těžiště katechezí v rozhovorech o význa-

mu křtu, v důkladném seznámení s průběhem křestních bohoslužeb a v násled-

ném uvedení do sborového života.  

Českobratrská církev evangelická se při prvním setkání zabývá utvořením 

vztahu se zájemcem o křest, následně rozhovorem o významu křtu, seznámení 

s průběhem křestní bohoslužby (koncem katechumenátu), uvedení do základ-

ních témat křesťanské víry a uvedení do sborového života. Zabývá se tedy 

v katechetických přípravách ve vybraných příspěvcích všemi zvolenými téma-

ty.  

Přesto díky individuálnosti každé katecheze nelze v této práci vystihnout  

jeden možný návrh na utvoření přípravy na křest v současnosti (v úvodu práce 

jsem si to zvolila za jeden z cílů). Z tohoto důvodu se mi nepodařilo naplnit cíl 

práce, tedy vystihnout jeden možný návrh na utvoření přípravy na křest  

v současnosti. Není v mých schopnostech ani znalostech či možnostech sestavit 

takovýto vzorový návrh na přípravu ke křtu.  

Přesto zastávám názor, že by tento krok měl někdo udělat. Nejlépe pak  

někdo zevnitř církve, kdo má dostatečný vhled do penza možností  

předkřestních příprav. Ten, kdo by též byl povolán k tomu určit, co je nutné 

zahrnout do přípravy ke křtu a co je již jakousi „nadstavbou“. Takováto přípra-

va se nemusí stát nutnou příručkou, jako spíše podkladem pro ujištění o dosta-

tečné přípravě zájemce o křest. 
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