
Obnova křestního vyznání 

Pro modlitbu s rodinou 

O velikonoční vigilii křesťané obnovují své křestní závazky společně. V letošním 
roce ale pro mnohé nebude možné se potkat s dalšími křesťany na společné 
bohoslužbě. Ježíšovu blízkost a přítomnost můžeme zažít v společně v rodinách. 
Připravíme si místo pro obnovu křestního vyznání a společnou modlitbu. Dle 
vlastního uvážení na místo společné modlitby dáme kříž, Bibli, vodu, svíci/svíce. 
Můžeme přidat křestní svíčku, roušku, fotografie ze křtu. Modlitbě může 
odpovídat také slavností oblečení. Do modlitby můžeme přidat také vyprávění 
o tom, co hezkého jsme v křesťanském životě prožili, co na životě s Kristem a 
církví máme rádi, dary, které jsme od Boha dostali. Připomenout si můžeme 
jména dalších pokřtěných z rodiny, z farnosti i odjinud. Můžeme si představit 
naše bratry a sestry ve víře, kteří žijí jako křesťané v jiných koutech planety, co 
asi prožívají, jak zápasí o víru, co pro ně znamená dnes v noci obnovovat křestní 
vyznání. Modlitbu si zaslouží zvláště křesťané pronásledovaní pro víru. 

Znamení kříže  

Úvodní modlitba 

Dobrý Bože, děkujeme Ti, že všichni máme účast na Kristově vítězství 

nad smrtí: Neboť křtem jsme byli spolu s Kristem pohřbeni, abychom 

s Kristem vstali k novému životu. Po celou postní dobu jsme se 

připravovali na to, abychom se znovu přihlásili ke své víře: Zřekněme se 

tedy ducha zla a vyznejme víru v Krista Ježíše, zřekněme se hříchu 

a slibme, že chceme sloužit Bohu v jeho svaté církvi. 

Biblický text (Řím 6,3 -11) 

Bratři a sestry, copak nevíte, že my všichni, kteří jsme byli křtem 

ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti? 

Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. 

A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď 

musíme žít novým životem. Neboť jestliže jsme s ním srostli tak, že jsme 

mu podobní v jeho smrti, budeme mu tak podobní i v jeho 

zmrtvýchvstání. Vždyť přece víme, že starý člověk v nás spolu s ním byl 

ukřižován, aby ztratila svou moc hříšná přirozenost a my abychom už 

hříchu neotročili. Neboť kdo umřel, je osvobozen od hříchu. Jestliže 

jsme však s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s ním také 

budeme žít. Víme totiž, že Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt 

nad ním už nemá vládu. Kdo umřel, umřel hříchu jednou provždy, a když 

žije, žije pro Boha. Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za žijící 

Bohu, když jste spojeni s Kristem Ježíšem. 

Zřeknutí se zla a vyznání víry  (všichni společně)  

Zříkáme se ducha zla, všeho, co působí a čím se pyšní. 

Věříme v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. 

Věříme 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. 

Věříme v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, 

odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný.  

Tak věříme. Tak věří církev. A tuto víru vyznáváme, a ona je naší slávou 

v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. 

Prosby a poděkování  

S obnovenou vírou předneseme Bohu vlastní prosby a děkování.  

Závěrečná modlitba  

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.  



Obnova křestního vyznání 

Pro modlitbu jednotlivce 

O velikonoční vigilii křesťané obnovují své křestní závazky společně. V letošním 
roce ale pro mnohé nebude možné se potkat s dalšími křesťany na společné 
bohoslužbě. To ale neznamená, že nemohou zakusit Ježíšovu blízkost a 
přítomnost. Obnova křestního vyznání jednotlivce může být tím okamžikem, 
kdy člověk stojí sám v pravdě před Bohem a ukazuje mu své vlastní srdce a svou 
víru. Na místo modlitby je možné dle vlastního uvážení umístit kříž, Bibli, vodu, 
svíci, předměty a fotografie spojené s vlastním křtem. Je možné si připomenout 
tváře lidí, jejichž víra nás na naší cestě provázela a ovlivňovala. Do modlitby 
můžeme vložit poděkování za vše, co jsme během svého života od Boha dostali, 
a prosit za křesťany na různých místech světa. Modlitbu si zaslouží zvláště 
křesťané, naši bratři a sestry, pronásledovaní pro víru. 

Znamení kříže  

Úvodní modlitba  

Dobrý Bože, děkuji Ti, že mám účast na Kristově vítězství nad smrtí: 

Neboť křtem jsem byl/a spolu s Kristem pohřben/a, abych s Kristem 

vstal/a k novému životu. Po celou postní dobu jsem se připravoval/a na 

to, abych se znovu přihlásil/a ke své víře. 

Biblický text (Řím 6,3 -11) 

Bratři a sestry, copak nevíte, že my všichni, kteří jsme byli křtem 

ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti? 

Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. 

A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď 

musíme žít novým životem. Neboť jestliže jsme s ním srostli tak, že jsme 

mu podobní v jeho smrti, budeme mu tak podobní i v jeho 

zmrtvýchvstání. Vždyť přece víme, že starý člověk v nás spolu s ním byl 

ukřižován, aby ztratila svou moc hříšná přirozenost a my abychom už 

hříchu neotročili. Neboť kdo umřel, je osvobozen od hříchu. Jestliže 

jsme však s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s ním také 

budeme žít. Víme totiž, že Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt 

nad ním už nemá vládu. Kdo umřel, umřel hříchu jednou provždy, a když 

žije, žije pro Boha. Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za žijící 

Bohu, když jste spojeni s Kristem Ježíšem.  

Zřeknutí se zla a vyznání víry  

Zříkám se ducha zla, všeho, co působí a čím se pyšní. 

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. 

Věřím 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 v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, 

odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný. 

Tak věřím. Tak věří církev. A tuto víru vyznáváme a ona je naší slávou 

v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. 

Prosby a poděkování  

S obnovenou vírou předneseme Bohu vlastní prosby a děkování.  

Závěrečná modlitba  

Všemohoucí Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, tys mě vysvobodil 

z hříchu a dal mi život z vody a z Ducha svatého. Chraň mě svou milostí, 

abych byl/a s Kristem spojen/a na věky věků. Amen. 


