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SLOVNÍ KATECHEZE 

 

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ, cyklus A 
 

"Nech tak nyní, neboť je třeba, abychom zcela splnili Boží vůli.“ I vyhověl Mu. Jakmile 
byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle otevřelo se nebe a viděl Ducha Božího jako 

holubici, jak se snáší a sestupuje na Něj. A z nebe se ozval hlas: „Toto je můj milovaný 
Syn, v něm mám zalíbení!“  (Mt 3,13-17) 

 
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“ 

Doporučuje se, aby si sám posadil do podřepu nebo na taburet. 
 

V dnešním evangeliu stály dvě postavy u řeky. Kdo ví, které to byly a jak se 
jmenovala řeka? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Byl to Jan Křtitel a Ježíš a řeka se jmenuje Jordán.  
A kdo se chtěl nechat pokřtít? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Byl to Ježíš. Ale Jan Křtitel Ho nechtěl pokřtít. Víte proč? (dát prostor 
dětem, nehodnotit) 
Jan Křtitel byl jediný, kromě Ježíšových rodičů, kdo věděl, kým Ježíš je. Měl 
před Ním obrovský respekt. Víte co to je respekt? (dát prostor dětem, 
nehodnotit) 
To je když si někoho vážím pro to, kým je. V jeho přítomnosti se cítím 
maličký, protože on je tak veliký. Tak se cítil Jan Křtitel vedle Ježíše.  
Proč Ho nakonec pokřtil? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Protože poslechl Ježíše. Ježíš mu řekl, že oba musí poslechnout nebeského 
otce. Jen tak se mohlo stát, co se pak stalo. Co se stalo, když Ježíš vystoupil 
z vody? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Otevřelo se nebe a z nebe vyletěla holubice na Ježíše. Koho představovala ta 
holubice? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
To byl Duch svatý. A pak se z nebe se ozval hlas. Čí hlas to byl? (dát prostor 
dětem, nehodnotit) 
Nebeského otce. A co říkal? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Toto je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení! O kom to mluvil? Kdo je ten 
milovaný syn nebeského tatínka? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Přece Ježíš. Takže tu máme hned tři Božské osoby; víte, které? (dát prostor 
dětem, nehodnotit) 
Otec, Syn a Duch svatý. A víte, jak se těm třem dohromady říká? (dát prostor 
dětem, nehodnotit) 
Nejsvětější Trojice. To jsme se toho dnes teda hodně naučili.  
Moc Vás chválím a děkuji Vám.  
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SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU 

 
Chcete-li zpestřit Vaše kázání pomůckou a tím zintenzivnit vjem jeho obsahu, 

doporučujeme použít pomůcku a využít aktivitu. 
 

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ, cyklus A 
 

"Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle otevřelo se nebe a viděl Ducha 
Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: „Toto je můj 

milovaný Syn, v něm mám zaslíbení!“  (Mt 3,13-17) 
 

Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“ 
Doporučuje se, aby si sám posadil do podřepu nebo na taburet. 

 
Pomůcky, které navrhujeme: 
+ modrou látku, představující řeku, obrázek Ježíše, Jana Křtitele a holubice (příloha č. 7-9)  

 

(Naaranžovat modrou látku do středu společenství dětí) 
Děti, co, by tato látka mohla představovat? 
V dnešním evangeliu stály dvě postavy u řeky. Kdo ví, které to byly a jak se 
jmenovala řeka? (postupně položit obrázek Jana Křtitele a Ježíše na každé 
straně látky a dát prostor dětem, nehodnotit) 
Byl to Jan Křtitel a Ježíš a řeka se jmenuje Jordán.  
A kdo se chtěl nechat pokřtít? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Byl to Ježíš. Ale Jan Křtitel Ho nechtěl pokřtít. Víte proč? (dát prostor 
dětem, nehodnotit) 
Jan Křtitel byl jediný, kromě Ježíšových rodičů, kdo věděl, kým Ježíš je. Měl 
před Ním obrovský respekt. Víte co to je respekt? (dát prostor dětem) 
To je když si někoho vážím pro to, kým je. V jeho přítomnosti se cítím 
maličký, protože on je tak veliký. Tak se cítil Jan Křtitel vedle Ježíše.  
Proč Ho nakonec pokřtil? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Protože poslechl Ježíše. Ježíš mu řekl, že oba musí poslechnout nebeského 
otce. Jen tak se mohlo stát, co se pak stalo. Co se stalo, když Ježíš vystoupil 
z vody? (držet obrázek holubice nad Ježíšem a dát prostor dětem) 
Otevřelo se nebe a z nebe přiletěla holubice na Ježíše. Koho představovala ta 
holubice? (položit holubice mezi Ježíše a Jana Křtitele a dát prostor dětem) 
To byl Duch svatý. A pak se z nebe se ozval hlas. Čí hlas to byl? (dát prostor 
dětem, nehodnotit) 
Nebeského otce. A co říkal? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Toto je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení! O kom to mluvil? Kdo je ten 
milovaný syn nebeského tatínka? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Přece Ježíš. Takže tu máme hned tři Božské osoby; víte, které? (dát prostor 
dětem, nehodnotit) 
Otec, Syn a Duch svatý. A víte, jak se těm třem dohromady říká? (dát prostor 
dětem, nehodnotit) 
Nejsvětější Trojice. To jsme se toho dnes teda hodně naučili.  
Moc Vás chválím a děkuji Vám.  


