
JEŽÍŠŮV KŘEST, NÁŠ KŘEST 

 

KÝM BYL POKŘTĚM PÁN JEŽÍŠ? ____________________________________________________ 

KDE BYL POKŘTĚN PÁN JEŽÍŠ? _____________________________________________________ 

 

NAPIŠ SVÉ KŘESTNÍ JMÉNO _______________________________________________________ 

NAPIŠ DATUM SVÉHO KŘTU _______________________________________________________ 

 

 Spoj jednotlivé názvy symbolů se správným textem (můžeš symboly nakreslit).

 

PAŠKÁL  

KŘTITELNICE  

MALÁ ZAPÁLENÁ SVÍCE  

MALÝ KŘÍŽ  

BÍLÉ ŠATY  

BIBLE  

KŘIŽMO  

VELKÝ KŘÍŽ 

VODA 

– je znamením zmrtvýchvstalého Krista. 

Značí se na čele dítěte tak, aby byl vtisknut 

i do jeho srdce. 
 

– je znakem mytí z prvotního hříchu a 

nového života, který bude dítě vést. 
 

– je znakem moci Ducha svatého bojovat 

proti zlu i vůně dobra.  
 

– je znamením zmrtvýchvstalého Krista. 

Kněz označuje dítě tak, aby ho chránil jako 

štít. 
 

– obsahuje slovo Boží, které je světlem i 

životem. 
 

- je znamením zmrtvýchvstalého Krista.  
 

– je znakem, který ukazuje, že pokřtěný je 

synem světla, protože svítí v Kristu.  
 

– voda je také znamením očištění od 

prvotního hříchu, ale také znakem nového 

života narozeného v Kristu 

zmrtvýchvstalého. 

– jsou znamením nového stvoření 

oblečeného v Krista. 



 Světlo nás uvádí do tajemství Kristovy smrti a jeho vzkříšení. 

Vzkříšený Kristus je světlem, které vítězí nad temnotou a smrtí. Při křtu zapalujeme křestní svíci od 

paškálu, která symbolizuje, že nás Kristus osvítil. Je to znamení Kristova vítězství. Bylo to v den našeho 

křtu. Zazářilo v našem srdci. Je to drahocenný dar!  

 Bílé šaty (roucho, rouška) jsou znamením, že světlo Krista Spasitele je v nás. 

Není to obyčejné oblečení. Roucho je tak zářivě bílé a ukazuje, že proměna Ježíšovým světlem nenastala 

jen v našem srdci, ale je tak silná, že je vidět i navenek. Světlo nás proměňuje celé. Stáváme se dětmi 

světla. 

 Voda je znamením přijetí nového života pro Boží království a obmytí z prvotního hříchu. 

Křtem začínáme novou cestu, která nás má dovést k věčnému životu s Bohem ve společenství všech 

spasených. Křest je svátostí nového narození skrze vodu a Ducha svatého. Voda je znamením nového 

života v Božím království a znamení obmytí z prvotního hříchu. 

 

 Znamení kříže je znamením Ježíšova vítězství nad smrtí, temnotou a hříchem 

Jsme křtěni znamením kříže jako znamení Ježíšova vítězství nad smrtí, temnotou a hříchem. Toto znamení 

vtiskuje Kristovu pečeť do srdce tomu, kdo chce Ježíšovi náležet. Je to Boží milost vykoupená Kristovou 

smrtí na kříži.  

 

 Křižmo - Dar Ducha svatého, díky kterému jsme podobni Kristu 

Ve křtu dostáváme dar Ducha svatého a tím se podobáme Ježíši. Jsme pomazáni vonným olejem, svatým 

křižmem, který světí biskup. Stáváme se křesťanem. Patříme ke Kristu na věky. 

 


