
OBŘAD SVĚCENÍ VODY, 

OBNOVY KŘESTNÍHO VYZNÁNÍ A MODLITBY ZA DĚTI 

 

Milý rodiče, připomeňme si svůj křest. 

Prosme Boha, aby požehnal této vodě, 

kterou budeme na památku křtu pokropeni, 

a aby v nás zachoval svého Svatého Ducha. 
 

Po krátké chvíli ticha pokračuje se sepjatýma rukama: 
 

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám přikázal, 

abychom užívali očišťující a životodárnou vodu jako znamení duchovní očisty 

a jako koupel, z níž vycházíme znovuzrozeni pro život věčný. 

Požehnej + tuto vodu, ať nám připomíná náš křest. 

Otevři nám živý pramen své milosti a chraň nás všeho zlého. 

Očisť naše srdce, ať můžeme stát před Tebou a přijmout tvé požehnání a spásu. 

Skrze Krista, našeho Pána. 

Amen. 
 

Milí rodiče, 

přinesli jste kdysi své děti ke křtu, aby se staly dětmi Božími. Aby hřích neohrozil Boží 

život, který byl vašim dětem dán a který v nich má růst, zavázali jste se před nimi vydávat 

svědectví Kristu, slovem i životem. 

Proto obnovte nyní své křestní vyznání. Zřekněte se ducha zla a vyznejte víru v Krista Ježíše, 

zřekněte se hříchu a slibte, že chceme sloužit Bohu. 

 

Chcete tedy žít ve svobodě dětí Božích, a zříkáte se proto hříchu?  

Ano.  
 

Chcete, aby vás nikdy hřích neovládl, a zříkáte se proto všeho, co k němu láká? 

Ano. 
 

Zříkáte se tedy ducha zla a všeho, co působí a čím se pyšní? 

 Ano. 
 

Věříte v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země? 

 Věřím. 
 

Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se narodil z Marie Panny, byl 

ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí na pravici Otcově? 

 Věřím.  
 

Věříte v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, 

vzkříšení mrtvých a život věčný? 

 Věřím. 
 

Všemohoucí Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, nás vysvobodil z hříchu a dal nám život 

z vody a z Ducha Svatého. Kéž v nás svou milost chrání, abychom byli s Kristem spojeni na 

věky věků. Amen. 
 

Kněz kropí lid svěcenou vodou. 



Kněz rozdá rodičům po jedné svíčce s komentářem: 
 

Při křtu byla vašemu dítěti zapálena křestní svíce, což symbolizovalo zapálení víry v jeho 

srdci. Tak i my nyní zapálíme svíce, které budou symbolizovat křestní svíce našich dětí, a při 

nich se za ně budeme modlit. 
 

Rodiče zapálí svíčku. 
 

Kněz modlitbu uvede: 
 

Náš nebeský Otče, svěřujeme ti nyní tyto naše děti: … 
(rodiče postupně říkají jména svých dětí). 
 

Ať se stanou dobrými přáteli 

tvého jednorozeného Syna Ježíše 

a dokážou čerpat z darů Ducha Svatého. 

Buď Ty, všemohoucí Bože, strážcem jejich životů, 

a světlem jejich víry, 

aby žily v plnosti, kterou jsi jim daroval. 

Amen. 


