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Svátek Křtu Páně 
 
U řeky Jordánu žil zvláštní člověk, prorok Jan Křtitel. Nosil hrubé šaty z velbloudí 
srsti a vlasy mu narostly až po ramena. Jedl kobylky a med divokých včel. Tomuto 
člověku Bůh řekl, že má lidi připravit na příchod Pána Ježíše. Jan Křtitel tedy šel do 
celého okolí a mluvil o tom, že se lidé mají vrátit k Pánu Bohu. Mají přestat dělat 
špatné věci a snažit se žít tak, jak si přeje Pán Bůh. Říkal jim: „Už brzy přijde Pán 
Ježíš. Dobře se připravte!“ Křtil lidi tak, že je ponořil do řeky Jordánu na znamení, že 
se z nich smyje vše, co je v nich nečistého, že se v budoucnu budou snažit žít lépe  

a plnit Boží přikázání. 
 
Když se Ježíš o Janovi doslechl, vydal se za 
ním. Našel ho na březích Jordánu  
a požádal ho, aby jej pokřtil. „To není 
správné,“ bránil se Jan, „ty bys měl pokřtít 
mě.“ Ježíš odvětil: „Tak to chce Bůh.“ A tak 
Jan pokřtil Ježíše v řece. Když Ježíš z vody 
vycházel, otevřela se nebesa a on spatřil 
Ducha Božího v podobě holubice. A z nebe 
promluvil hlas: „Toto je můj milovaný syn, 
kterého jsem si vyvolil.“ 
 
Bůh říká Pánu Ježíši, že je jeho milovaný syn, 
že si ho vyvolil a má ho rád. A totéž říká Pán 
Bůh každému pokřtěnému člověku. Všichni 

jsme milované Boží děti. Pán Bůh je náš Otec, který nás má moc rád. Jak vypadá vztah 
dítěte k rodičům? Co mohou rodiče pro své děti dělat? Povídat si s nimi, hrát si s nimi, 
pomáhat jim, chránit je … A co mohou dělat děti pro své rodiče? Pomáhat jim, 
poslouchat je, … A tak se můžeme a máme chovat také k našemu nebeskému Tatínkovi. 
 

(správná odpověď z minulého čísla – v kostele)   
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Tento obrázek se hezky hodí k dnešnímu evangeliu. Podívej se na něj ale pozorně. Je 
na něm spousta věcí, které lidé v době Jana Křtitele určitě neměli. Najdeš je 
všechny? 
 

 

 
 

 


