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8 Křest Páně 

Vánoce – oslava Ježíšova narození - každým rokem končí vždy na Svátek Křtu Páně. Tento 

svátek nám připomíná, že Ježíš, již jako dospělý muž přišel k řece Jordán, ve které ho pokřtil 

svatý Jan Křtitel. Už dlouho před tím Jan Křtitel lidem vykládal, že brzy přijde někde vzácný  

a důležitý pro všechny lidi. Když byl Ježíš pokřtěn, stalo se něco zvláštního. Co to bylo, jistě 

víš, nebo si to přečteš v evangeliu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Co se čte v kostele o Svátku Křtu Páně 

podle evangelisty Mk 1, 6-11 
 

Jan Křtitel žil na břehu řeky Jordánu, křtil 

lidi a říkal jim: „Už brzy přijde někdo, kdo je 

mocnější než já. Je tak veliký, že nejsem hoden 

ani rozvázat mu řemínek u sandálů. Já jsem vás 

křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem 

svatým.  

Zanedlouho přišel k Janovi Pán Ježíš, aby 

se od něho nechal také pokřtít. Když Pán Ježíš 

vystoupil z vody ven, objevila se bílá holubička. 

Byl to Duch Svatý, který sestoupil na Pána Ježíše. 

Přitom se z nebe ozval Boží hlas: „Ty jsi můj 

milovaný Syn, v tobě jsem nalezl zalíbení.“ 

 

Napiš, co podle tebe znamenají slova, 

která řekl Ježíšovi jeho Otce z nebe:  

„… v tobě jsem nalezl zalíbení“.  

Jak bys to řekl jinými slovy? 
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Díky příběhu o Ježíšově křtu 

víme, že Bůh je ve třech 

osobách. Říkáme mu Trojice: 

Bůh Otec, Syn a Duch svatý. 

Na tomto obrázku jsou 

všichni nakresleni. Vybarvi 

je! Je tam i jedna postava, 

která mezi ně nepatři, a jen 

se všemu diví, tu nevybarvuj. 

Víš, kdo by to mohl být?  

 

     

 

 

Aby každý z nás patřil Ježíši, musel být pokřtěn ve jménu celé Trojice. Doplň proto na obrázku 

dole to, co říkal kněz při tvém křtu. 

 

 

                                                                                                 

 

 

Křest je první ze 7 svátostí, znáš i další? 

 Napiš je kolem kruhu 

Já tě křtím ve jmému 

nápovědě pro ty, kdo zapomněli: 

biřmování, manželství, pomazání 

nemocných, eucharistie, kněžství, 

smíření, křest 


