
5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně 

 
 

Povídání o Janu Křtitelovi můžeme rozdělit do třech kapitol. 

 

První kapitola je jeho zvěstování a početí. 

 

Zvěstování a početí Jana Křtitele (Lk 1, 5-25) 

 

Alžběta a Zachariáš dlouho toužili po dítěti. Prosili o něj Boha ve svých modlitbách. Ale léta 

utíkala a dítě nepřicházelo. Zestárli a vzdali se naděje. Zachariáš byl kněz a přišla na něj řada, 

aby sloužil při bohoslužbě v jeruzalémském chrámu. Byl vybrán, aby vešel do vnitřního 

chrámu a obětoval kadidlo. Když byl v chrámu sám, zjevil se mu anděl Gabriel. 

„Neboj se, Zachariáši,“ řekl anděl, „Bůh mě posílá, abych ti řekl, že vyslyšel vaše modlitby. 

Narodí se vám syn. Dáš mu jméno Jan. Bude veliký před Bohem a budeš z něj mít radost. Bůh 

si vybral tvého syna, aby přinesl lidem zprávu o tom, že přichází Boží král. Jan je na jeho 

příchod připraví.“ 

Zachariáš ale nemohl jeho slovům uvěřit. Vždyť on i Alžběta už byli příliš staří na to, aby se 

jim mohlo dítě narodit. „Protože jsi neuvěřil Božímu slovu“, řekl anděl, „budeš němý a 

nepromluvíš až do dne, kdy se toto slovo naplní. “Když Zachariáš dokončil svoji službu v 

chrámu, vrátil se domů. Nemohl vůbec mluvit. Alžběta netušila, co se mu přihodilo. Měla o 

něj velkou starost. A pak Zachariáš všechno napsal a ona tedy poznala... 

„Bůh splnil svůj slib,“ řekla Alžběta Marii, „naše dítě se narodí za čtyři měsíce. Ale Zachariáš 

je stále němý. 

 

Rodina Zachariášova měla velký problém. Nemohli mít dítě.  

 

To pro tu rodinu znamenalo pohanění. 

 

Jak to vyřešili? Modlili se a nepřestávají prosit. Jaká je moje modlitba? 

 

Bůh může učinit cokoliv, i když v očích lidí je to nemožné. 

 

On chce po nás jediné, abychom ho milovali. 

 

 



 

 
 

 

Druhá kapitola je Janovo narození. 

 

 

Narození Jana Křtitele Lk 1,57-80 

 

A pak se Alžbětě dítě narodilo. Byl to chlapec. Celá rodina a všichni přátelé se velmi radovali. 

Začali přemýšlet, jaké by měl chlapeček dostat jméno. Všichni chtěli, aby se jmenoval 

Zachariáš po svém otci. Ale Alžběta řekla: „Ne, bude se jmenovat Jan.“ 

„Ale v naší rodině se tak nikdo nejmenuje!“ namítali příbuzní. A obrátili se na Zachariáše a 

zeptali se ho, jaké jméno chce svému dítěti dát. Zachariáš vzal tabulku na psaní. A k jejich 

překvapení na ni napsal: „Jeho jméno je Jan.“ 

V té chvíli se Zachariášovi vrátila řeč. Mohl už zase mluvit. První, co udělal, bylo, že hlasitě 

chválil Boha za svého malého synáčka a za všechny ty veliké věci, které Bůh učinil. 

 

Jméno Jan znamená Bůh je milostivý. 

 

Velká radost z toho, že poslechl Boha. Oslavuje ho hymnem Benedictus. (Luk 1,67-79) 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

Třetí a poslední kapitolou je jeho veřejné působení. 

  

Život Jan Křtitele Lk 3,2-16 

 

Jan, syn kněze Zachariáše a jeho ženy Alžběty, žil na poušti. Když ho Bůh povolal jako svého 

posla, šel do krajiny u řeky Jordánu a řekl lidem: Obraťte se! Změňte svůj život! Dejte se 

pokřtít v Jordánu, aby Bůh vaše hříchy odpustil. Bylo to tak, jak je napsáno v knize proroka 

Izajáše: 

Hlas volá na poušti: Připravte pro Pána cestu, vystavte Bohu přímou silnici. Každé údolí ať je 

vyvýšeno, každý vrch a pahorek snížen. Co je křivé, ať se napřímí, hrbolaté cesty ať jsou 

rovné. A každé stvoření ať prožije spásu, kterou dává Bůh. 

Za Janem k Jordánu přišlo mnoho lidí. Dali se pokřtít a ptali se: Co máme dělat? Jan pravil: 

Kdo má dva oděvy, ať dá jeden tomu, kdo nemá žádný. Kdo má co jíst, ať se podělí s 

hladovým. Celníkům řekl: Neberte víc, než kolik je ustanoveno. A vojákům: Nikoho 

nevydírejte, neutiskujte, buďte spokojeni se svým žoldem. 

Mnozí si mysleli, že Jan je Mesiáš, Zachránce. Ale Jan jim řekl: Já vás křtím vodou. Po mně 

přijde ten, který je mocnější než já. Já nejsem hoden, abych mu rozvázal sandály. On vás bude 

křtít Duchem svatým a ohněm. 

Jan odchází na poušť a tím se dává celý Bohu. Nenechává si nic pro sebe.  

 

Zpytování svědomí = postavit se před Boží tvář v pravdě. 

 

Proměna mého života musí probíhat z lásky k Bohu a ne z povinnosti. 

 



Jan Křtitel radí, jak se máme obracet k Bohu. 

  

Iz 40,3-5:   

 
4
Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, urovnejte mu stezky; 

5
každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány; co je křivé, bude přímé, 

hrbolaté cesty budou rovné; 
6
a každý tvor uzří spasení Boží.  

 

Kdo má dva oděvy, ať se rozdělí s tím, kdo nemá nic.  

 

Celníci, neberte si víc, než musíte. 

 

Vojáci, nikoho nevydírejte, neutiskujte, buďte spokojeni se svým žoldem. 

 

 
 

 

Jan Křtitel je člověk naděje. 

  

Naděje znamená, že čekáme na splnění Božích zaslíbení a na Boha samotného. 

 

Jan Křtitel vybízí každého z nás, abychom se obrátili, a začali žít tak, jak si přeje Ježíš. 

 

Bůh každého z nás potřebuje, ale my často máme strach udělat něco pro něho. 

 

Jan Křtitel je posledním prorokem, ale také i prvním mučedníkem.  

 

 



Katechetický věstník č. 4/2006-07 @ Biskupství brněnské 

KÁZÁNÍ JANA K ŘTITELE 
 
Jan Křtitel byl synem Zachariáše a Alžběty. Když vyrostl, odešel do jud-
ské pouště, kde kázal a vyzýval k obrácení. Lidé k němu přicházeli 
a nechávali se pokřtít v řece Jordánu na znamení pokání. Někteří si 
mysleli, že je slibovaným Mesiášem. On však věděl, že dostal od Boha 
jiný úkol: připravit izraelský národ na příchod Spasitele – Ježíše Krista. 

Když dosadíš správně podle klíče písmena místo obrázků, dozvíš se, co 
Jan Křtitel hlásal. Jak můžeme na Janova slova odpovědět dnes? 
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