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10. 01. 2016 – Svátek Křtu Páně – cyklus C 

Čtení 

Iz 40,1-5.9-11 – Žl 104,1b-3a.3b-4.24-25.27-28.29-30 – Tit 2,11-14; 3,4-7 – Lk 3,15-16.21-22 

Text evangelia pro děti 

Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim všem na to říkal: „Já vás 
křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánků. On vás bude 
křtít Duchem svatým a ohněm.“ Když se všechen lid dával pokřtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, 
otevřelo se nebe, Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě holubice a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj 
milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.“ 

Slova k vysvětlení 

Mesiáš: Člověk, kterého Bůh vybral, aby byl silný, mocný a ochraňoval svůj lid. 

zalíbení: potěšení, radost z něčeho/někoho 

Zamyšlení pro práci s dětmi 

Komentář k evangeliu: Na rozdíl od Matoušova a Markova evangelia popisuje Lukáš Ježíšův křest velice 
stručně. Slova Boha Otce však zaznívají jasně a oznamují nám Ježíšovu identitu: Ježíš je Boží Syn. Zároveň 
vypovídají o vztahu Otce a Syna. Otec Syna miluje a má v něm zalíbení.  

Poselství textu o spáse: V textu zaznívá jedna ze základních skutečností naší víry: Ježíš je Božím Synem. Jan 
Křtitel rovněž hovoří o tom, že tento Ježíš, bude křtít nás. Křtem dostává náš život novou kvalitu, stáváme 
Božími syny/dcerami, jsme spojeni s Kristem, tzn. s jeho smrtí a tak i jeho slavným vzkříšením. 

Souvislost s liturgií: Na základě křtu přistupujeme k přijímání eucharistie, k hostině, na kterou nás pozval Ježíš 
a kde se setkává osobně s každým přijímajícím v podobě chleba (a vína). Naše synovství vůči Bohu je explicitně 
vyjádřeno v jedné z variant úvodní výzvy kněze k modlitbě Otče náš. „Když jsme byli pokřtěni, (nepřijali jsme 
ducha otroctví, abychom se znovu báli, ale) přijali jsme Ducha synovství, v němž smíme Boha nazývat Otcem. 
Proto se teď s důvěrou pomodleme, jak nás naučil Pán Ježíš.“  

Plnější smysl – aktualizace poselství pro náš život: Dnešní svátek může být příležitostí nejprve pozorovat 
láskyplný vztah mezi nebeským Otcem a jeho Synem. Následně si můžeme připomenout význam našeho 
vlastního křtu, díky němuž jsme se stali syny a dcerami Božími. Co pro nás znamená konkrétněji? Pomoci 
odpovědět na tuto otázku nám mohou tzv. vysvětlující křestní obřady: pomazání olejem – znamení příslušnosti 
ke Kristu; obléknutí bílého roucha – znamení nového života a důstojnosti, která nám náleží; a rozsvícení svíce – 
znamení, že Kristus je naším světlem a i my, chodíme-li v tomto světle, jsme světlem pro druhé. 

3 – 6 let  
Dnešní neděli si připomínáme křest Pána Ježíše. Vzpomenete si, co o Ježíši při křtu v evangeliu říkal hlas Boha 
Otce? Že je to jeho milovaný Syn. Když jste byly jako malé děti pokřtěny, staly jste se také Božími syny 
a dcerami, které má Bůh rád. Doma se můžete rodičů zeptat, kdy a kde jste byli pokřtěni, kdo se slavnosti 
zúčastnil, kdo je vaším kmotrem apod. Můžete společně napsat dopis nebo zavolat vašemu křestnímu 
kmotrovi. 

6 – 9 let  
Dnešní neděle je svátkem Křtu Páně – oslavou Ježíšova křtu. V evangeliu slyšíme hlas Boha Otce, který nám 
říká, že Ježíš je jeho milovaným Synem. Také my se při našem křtu stáváme milovanými Božími syny a dcerami. 
Co to pro nás znamená konkrétně? Pomoci odpovědět nám může například jeden ze symbolů, který při křtu 
dostáváme. Je jím křestní rouška, čisté, nové, bílé roucho. Když si vzpomenete na nějakou pohádku, tak podle 
šatů se v ní často pozná, kdo je žebrák, kdo sedlák a kdo princ. A takhle podobně je bílé roucho, které jsme 
dostali při křtu, znamením toho, že jsme Boží synové a dcery, kterým Bůh dává nový život a důstojnost? Co je 
to důstojnost? To znamená, že si jich váží, jsou pro něj důležití. Tento týden si můžeme každé ráno v modlitbě 
připomenout, že jsme Boží děti a každý den našeho života jsme pro Boha důležití.  
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9 – 14 let 

Dnešní neděle je svátkem Křtu Páně – oslavou Ježíšova křtu. V evangeliu slyšíme hlas Boha Otce, který nám 
říká, že Ježíš je jeho milovaným Synem. Co se děje při našem křtu? Je toho poměrně hodně, proto se dnes 
zaměříme na to, že nám Bůh dává nový život – život milovaných synů a dcer Božích. Tuto skutečnost ukazuje 
symbol přijetí bílého roucha. Dnes se většinou používá křestní rouška, ale původně šlo skutečně o bílé roucho, 
krásné nové čisté bílé šaty, které nově pokřtěný oblékal na znamení velké důstojnosti. Můžeme si to 
představit tak, že podobně jako ten, kdo je ve společnosti honosně oblečen, většinou „něco velkého 
znamená“. Stejně tak i být Božím synem, dcerou, „něco velkého znamená“. Když se nad tím zamyslíte, co 
znamená pro vás, pro váš každodenní život? V křestních obřadech při předávání roucha kněz dokonce říká 
„Bůh Tě oblékl v Krista“. Co pro nás znamená „být oblečen v Krista“? 

Aktivita 

Pro věkové skupiny 3–6 a 6–9 let si předem připravíme obrázek Ježíšova křtu v Jordánu. 

3 – 6 let 

Pomůcky: papíry pro každé dítě, pastelky, fixy, lepidlo; Hosana zelená 

Nahoru nad Ježíše (předem) napíšeme větu z evangelia: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.“ 
A společně si ji přečteme. Pak společně zazpíváme nebo se naučíme píseň Je krásné být Božím dítětem (č. 87). 
Vyzveme děti, že každé z nich jako připomínku toho, že každý z nás se ve křtu stal milovaným Božím dítětem, 
může namalovat na obrázek samo sebe a napsat své jméno. Obrázky pak nalepíme kolem obrázku Ježíšova křtu.  

6 – 9 let 
Pomůcky: obrys křestního roucha pro každé dítě (raději na A4), pastelky, fixy; Hosana zelená 

Vyzveme děti,  aby zopakovaly větu, kterou podle evangelia zvolal nebeský Otec při Ježíšově křtu, a napíšeme 
ji nahoru nad obrázek. Rozdáme dětem obrysy bílého roucha, symbolu důstojnosti, o kterém jsme hovořili 
v zamyšlení. Na něj si mohou napsat své jméno a nakreslit nebo napsat něco ze svého života: co rádi dělají, co 
jim jde, co je trápí, co je těší… Mohou ho také vyzdobit (před tím je vhodné připomenout souvislost 
s podobenstvím o milosrdném otci a jeho dvou synech – mladšímu nechal přinést nové šaty). Po dokončení 
jim zopakujeme, že celý jejich život je pro Boha důležitý, protože jsou jeho milovanými syny a dcerami. Pokud 
mají ještě místo, mohou si větu z evangelia na své roucho připsat. Roucha si mohou vzít domů jako 
připomínku této důstojnosti Božích dětí. Na závěr můžeme společně zazpívat např. píseň Je krásné být Božím 
dítětem (č. 87) nebo jinou mezi dětmi oblíbenou křestní píseň.  

9 – 14 let 
Pomůcky: obrys křestního roucha pro každé dítě, propisky, fixy; text druhého čtení, ke stažení např. na  
http://www.liturgie.cz/lekcionar/; Hosana zelená 

V návaznosti na zamyšlení dětem rozdáme obrysy bílého roucha. Vyzveme je, aby si je označili svým jménem 
a připsali na něj větu z křestních obřadů „Bůh Tě oblékl v Krista“. Dále si na roucho mohou zkusit napsat, co to 
konkrétně znamená pro jejich život. Aby to nebylo příliš abstraktní, můžeme jim nabídnout k meditaci text 
druhého čtení. Zakončit můžeme modlitbou díků za naši důstojnost, za to, že nás Bůh přijímá za syny a dcery. 
Jako píseň můžeme zvolit např. Je krásné být Božím dítětem (č. 87) nebo jinou mezi dětmi oblíbenou křestní 
píseň. 

Obrázek 

Ježíšův křest 
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