
 

 

Svátek Křtu Páně 

Pomůcky: provázek, nůžky, fotky z narození dítěte, fotky ze křtu, kartička č. 20, psací potřeby, 

evangelium-20, video. 

 

Na úvod si společně prohlédněte fotky/video z narození a křtu. Pobavte se s dětmi 

o tom, jaké to bylo, co se dělo, kdo byl přítomný… 

 

Slůvko 

 Naše české slovo „pokřtít“ vychází ze slova „pokristit“ (na Slovensku se říká pokrstiť). 

Přijmout křest tedy znamená stát se Kristovým, spojit se s Kristem poutem, které on nikdy 

neodstřihne. Při křtu v modlitbě zněla slova: „patříš ke Kristu na věky“. I když mnohdy toto 

pouto oslabím nebo přestřihnu, Ježíš je vždy ochotný znovu (navázat) obnovit. A s tím souvisí 

jedna úžasná věc.  

Ukažte dětem provázek. Ten mezi sebou natáhnou. Provázek pak přestřihnete. 

Co se stane, když přestřihnu provázek? Z jednoho provázku jsou teď dva. Co musíme 

udělat pro to, aby z obou provázku byl zase jeden? Musíme na něm udělat uzel, svázat oba 

nově vzniklé provázky zpátky k sobě. Každý náš hřích, to, když se zlobíme jeden na druhého, 

nechceme si odpustit nebo třeba lžeme, tak přestříháváme pouto mezi námi a Bohem. 

Co se stane, když se něco přestřihne, jsme viděli. Pouto je ztracené. Máme ale šanci! Svažte 

obě části k sobě. Každým navázáním, uzlem se provázek zkrátí. To znamená, že každý z nás 

má naději být Bohu blíž, protože každý náš hřích a lítost nad ním nám může pomoci mít 

s Bohem silnější vztah. 

Nebeský Otče, děkuji ti za dar křtu, díky za rodiče, kteří mě nechali pokřtít, za kmotry 

a všechny, kteří mě učí znát tvého syna Ježíše. Ať na nás spočívá tvůj Duch. Zachovej 

nás ve své lásce navěky. Amen. 

 

Práce se zadní stranou kartičky 

 Podívejte se s dětmi na video a zjistěte, jaký byl Jan Křtitel po té, co za ním přišel Ježíš 

a chtěl se od něj nechat pokřtít. Video v angličtině naleznete pod tímto odkazem: 

https://www.katechetiolomouc.cz/video-jezisuv-krest. Správná odpověď: překvapený. 

 

https://www.katechetiolomouc.cz/video-jezisuv-krest

