MODLITBA ZA SVOBODU
Bože, od tebe máme svou svobodu i spásu,
a tvůj Syn nás svou krví vykoupil z otroctví hříchu a smrti;
vyslyš naše prosby a udržuj v nás život, který nám dáváš,
abychom ve spojení s tebou nacházeli trvalou jistotu a bezpečí.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha
Svatého žije a vládne na věky věků. Amen.

OBNOVA KŘESTNÍHO VYZNÁNÍ
My všichni máme účast na Kristově vítězství nad smrtí: Neboť křtem jsme byli
spolu s Kristem pohřbeni, abychom s Kristem vstali k novému životu. Proto se
nyní zřekněme se ducha zla a vyznejme víru v Krista Ježíše, zřekněme se hříchu
a slibme, že chceme sloužit Bohu.
MODLITBA ZA SEBE SAMA

OBNOVENÍ ZÁVAZKU S KNĚZEM

Chci žít ve svobodě dětí Božích,
a zříkám se proto hříchu.
Amen.

Kněz: Chcete tedy žít ve svobodě dětí
Božích, a zříkáte se proto hříchu?
Odp: Ano.

Chci, aby mě nikdy hřích neovládl,
a zříkám se proto všeho, co k němu
láká.
Amen.

Kněz: Chcete, aby vás nikdy hřích
neovládl, a zříkáte se proto všeho,
co k němu láká?
Odp: Ano.

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

Kněz: Zříkáte se tedy ducha zla a
všeho, co působí a čím se pyšní?
Odp: Ano.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista,
Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se
z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po
pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím
v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění
hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.
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.

