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11.01.2015 – Svátek Křtu Páně – cyklus B 

Čtení 

Iz 55,1-11           -          Iz 12,2-3.4bcd.5-6           -          1 Jan 5,1-9           -          Mk 1,6b-11 

Text evangelia pro děti 

Jan kázal: “Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu 
řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.” V těch dnech přišel 
Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana pokřtít v Jordáně. Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se 
nebe rozevřelo a že se z něho snáší Duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas: “Ty jsi můj milovaný 
Syn, v tobě mám zalíbení!” 

Slova k vysvětlení 

Kázat: mluvit k více lidem o něčem důležitém 
(Jan mluvil o Bohu) 

Nejsem hoden: nezasloužím si 

Opánky: lehká obuv na nohou 

Galilea: území v Izraeli, kde se nachází město 
Nazaret 

Jordán: řeka v Izraeli 

Mám zalíbení: mám rád 

Zamyšlení pro práci s dětmi 

Komentář k evangeliu: Skutečnost, o které čteme v evangeliu – Ježíšův křest – je první veřejnou 
událostí, ve které se Bůh viditelně zjevuje (ukazuje). Izraelité zprostředkovaně – skrze slova proroků - 
věděli o Božím příslibu Mesiáše. Zde, na břehu Jordánu, je tento Boží příslib ukázaný všem lidem: 
Ježíš se stal člověkem. Přichází k Janovi jako jeden z hříšníků, kteří se chtějí nechat očistit vodou 
z Jordánu (očistit - to znamená, že chtějí změnit svůj život, jak Jan hlásal). Ježíšovo poslání, proč se 
stal člověkem, je v tom, že nám ukázal (zjevil) Otce. Jan v Ježíšovi Božího Syna poznal. 

Poselství textu o spáse: Dlouhá staletí Izraelité očekávali příchod Mesiáše. Ježíš, Boží Syn, Ten, který 
je bez hříchu, se pro spásu lidí stal jedním z nás – člověkem- a připojil se k zástupu těch, kteří čekali 
na křest vodou z Jordánu. Ten, který je bez hříchu, spojil svoji božskou přirozenost s lidskou 
přirozeností, a tím člověka zachránil pro život s Bohem. Bůh splnil, co slíbil. 

Souvislost s liturgií: Voda je pro každého člověka symbolem života. V liturgii je především symbolem 
působení Ducha Svatého, protože On dává život. Používá se při křtu, kdy jsme zrozeni k novému 
životu. Nalévá se do kropenky, protože znamením kříže při vstupu do kostela si křest připomínáme.  
Voda je také symbolem očisty. Vodou si kněz umývá ruce a přitom se modlí těmito slovy: „Smyj ze 
mě, Bože, mou nepravost, a očisti mě od hříchu.“ 

Plnější smysl – aktualizace poselství pro náš život: Bůh si vyvolil každého člověka, aby ho zachránil 
pro život s Ním. Proto poslal Bůh svého Syna, na němž můžeme poznat, jaký Bůh je, jak Bůh jedná. 
Ježíš se stal člověkem a žil mezi lidmi a tím nám ukázal Boží lásku k nám. Podobně jako Ježíšovi 
současníci, také my můžeme poznávat Boží lásku k nám skrze obyčejné věci, události, vztahy... 

3 – 6 let 

Chtěli byste žít na poušti? Proč na takovém území žije velmi málo lidí? Chybí tam voda, která je 
nezbytností k našemu životu, ale také k životu zvířat a rostlin. V některých žalmech (žalm je modlitba, 
kterou můžeme zpívat) nalezneme, jak je „voda“ pro náš život důležitá a také kdo je pro náš život 
„vodou“. Když máme žízeň, toužíme po vodě. Ten, kdo má rád Boha, touží po jeho blízkosti. Jeden 
žalmista se modlil těmito slovy: „Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi 
odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje...“ (srv. Ž 23) 
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V jiném žalmu najdeme tato slova modlitby: „Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po 

tobě, Bože.“ (srv. Ž 42) 

6 – 9 let 

Setkali jste se někdy s člověkem, který vás měl rád jen proto, že jste třeba dobří ve fotbale nebo ve 
hře na klavír? Trenér se na vás usmívá, když dáváte góly, paní učitelka vás chválí, když pilně trénujete 
etudy? Ale když se vám nedaří, zlobí se na vás? Bůh nás má rád takové, jací jsme. On nás přijímá, i 
když se nám něco nepovede, a znovu nás zve na společnou cestu. Při křtu jsme slyšeli, že jsme 
milované Boží děti a znovu si to můžeme uvědomit při každém vstoupení do kostela, když se vodou 
z kropenky žehnáme znamením kříže. 

9 – 14 let 

Bůh zve Izraelity - skrze proroka Izaiáše, jak slyšíme v prvním čtení – znovu do zaslíbené země. Zve je, 
aby vodou uhasili svoji žízeň. Nabízí jim víno a mléko zdarma... (v. 1). Symboly „voda, víno, mléko“ 
znamenají Boží dary, Hospodinovo požehnání. Tyto dary Bůh nabízí zdarma, bez naší zásluhy, všem 
lidem. Může je dostat ten, kdo Božímu slovu uvěří a přijme je do svého života (v. 2, 3, 7).  

Aktivita 

3 – 6 let 

Pomůcky: velký formát papíru (balicí papír), voskovky 

Na balicí papír větším výrazným písmem napíšeme slova žalmu, který jsme vybrali (viz zamyšlení 
výše). Pak už (na základě zamyšlení viz výše) necháme děti volně tvořit přírodní scenérii, která 
vyjadřuje krásný život rostlin (rostliny se zelenají a kvetou), živočichů (zvířata jsou rozmanitá, chodí 
pít k potoku nebo k řece) i lidí (děti si šťastně hrají, lidé si spolu povídají, všem se daří) tam, kde je 
dostatek vody. Tak se o nás stará Bůh. 

6 – 9 let 

Pomůcky: několik mušlí na ukázku (pokud nemáme ani neseženeme mušle, vytiskneme obrázek), 
formičky na cukroví zvané „pracny“ (některé jsou velmi podobné mušlím), modelína, proužky papíru, 
barevné fixy, čtverce (20x20) z tvrdého papíru 

Nejdříve dětem představíme mušli a zmíníme, že někde v kostele mohou vidět kropenku právě ve 
tvaru mušle. Samy si takovou mušli vytvoří. Pokud máme skutečné mušle nebo formičky mušlí, každé 
dítě si tento tvar výrazně obtiskne do připravené modelíny. Takto získá svoji vlastní mušli. Na proužek 
papíru svojí oblíbenou barvou napíše větu: „Ty jsi můj milovaný…/moje milovaná… (zde každé dítě 
doplní své jméno), v tobě mám zalíbení.“ Papírek srolujeme a vložíme do připravené mušle. Pozn. 
Tato aktivita vyžaduje vysvětlení termínu „mít zalíbení“ a cíleně rozšiřuje náměty v zamyšlení (viz 
výše). 

9 – 14 let 

Pomůcky: džbánky, sklenky, hrnečky – vše s uchem – pro každé dítě jeden kus (pokud neseženeme, 
musíme si „nádobky“ vyrobit), provázek, nůžky, tyč (tak dlouhá, aby se nám na ni vešly všechny 
„nádobky“ vedle sebe), barevné fixy, proužky papíru 

Na základě prvního čtení a zamyšlení (viz výše) dostane každé dítě jeden hrneček. To je symbol „vody, 
vína, mléka“, tedy Božích darů nám. Čím mě Bůh obdaroval? Děti odpovědi na tuto otázku vepisují na 
proužky papíru, ty pak srolují a vhodí do svého hrnečku. Všechny hrnečky pak přivážeme vedle sebe 
na připravenou tyč a přineseme v obětním průvodu. 

Obrázek 

„Ty jsi můj milovaný Syn“ 
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