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Čítanie zo svätého evanjelia podľa 
Lukáša 

Alžbete nadišiel čas pôrodu 
a porodila syna. Keď jej susedia 
a príbuzní počuli, že jej Pán prejavil 
svoje veľké milosrdenstvo, radovali 
sa s ňou. 

Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať 
a chceli mu dať meno Zachariáš po 
jeho otcovi. Ale jeho matka 
povedala: „Nie, bude sa volať Ján.“ 

Povedali jej: „Veď v tvojom 
príbuzenstve sa nik takto nevolá.“ 

Dali znak otcovi, ako ho chce nazvať 
on. Vypýtal si tabuľku a napísal: „Ján sa bude volať.“ A všetci sa divili. Vtom sa mu rozviazali ústa a jazyk 
i prehovoril a velebil Boha. Všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade po judejských horách sa hovorilo 
o týchto udalostiach. A všetci, čo to počuli, vštepili si to do srdca a vraveli: „Čím len bude tento chlapec?“ 
A vskutku Pánova ruka bola s ním. 

Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil na púšti až do dňa, keď vystúpil pred Izrael. 

Sv. Ján Krstiteľ, prorok, mučeník, predchodca Pána  

Sviatok: Narodenie – 24. jún; Mučenícka smrť – 29. august 

* 24. jún (?) pol roka pred narodením Krista Ein Kerem (?) pri Jeruzaleme 
† 29. august (?) po r. 29 Jeruzalem (?) 

Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.) 

Atribúty: jahňa, palica, nádoba na krstenie, odev z ťavej kože 

Patrón krajčírov, tkáčov, garbiarov, kožušníkov, farbiarov, sedlárov, hostinských , vinárov, debnárov, 
tesárov, architektov, murárov, kamenárov, reštaurátorov, kominárov, kováčov, pastierov, 
poľnohospodárov, spevákov, tanečníkov, hudobníkov, divadelníkov; jahniat, oviec a domácich zvierat; 
viničov; proti alkoholizmu, pri bolestiach hlavy, pri závratoch, úzkostiach, epilepsii, pri kŕčoch, bolestiach 
zubov; pred strachom a krupobitím 

Ján Krstiteľ bol synom Zachariáša a Alžbety. Jeho príchod na svet sprevádzali neobyčajné udalosti. 
Zachariáš bol kňazom v jeruzalemskom chráme. Práve prinášal obetu Bohu, keď sa mu zjavil anjel Gabriel 
a zvestoval mu, že sa mu narodí syn. Keďže Zachariáš aj Alžbeta boli vo vysokom veku, Zachariáš neuveril. 
Hneď nato onemel. Prehovoril až potom, ako rozhodol, že jeho syn sa bude volať Ján, napriek všetkým 
židovským zvyklostiam. Ján žil na púšti v samote, živil sa lesným medom a korienkami rastlín, nosil oblek 
z ťavej kože, je symbolom radikálneho života s Bohom. Keď mal 30 rokov – okolo roku 27 – opustil púšť, 
aby na brehu rieky Jordán hlásal príchod Mesiáša, vyzýval na pokánie a krstil ľudí. Veľa ľudí išlo za ním. 
Prišiel aj Ježiš. Ján v ňom rozpoznal Spasiteľa. Ježiš po krste šiel hlásať radostnú zvesť do Galiley. Ján zostal 
pri Jordáne. Pretože napomínal vtedajšieho kráľa Herodesa pre jeho nemravný a hriešny život, Herodes ho 
dal uväzniť a neskôr na žiadosť jeho nezákonnej manželky Herodiady a jej dcéry Salome vo väzení sťať. 
Na Jánovo slovo viacero ľudí sa rozhodlo nasledovať “Božieho Baránka” – napr. Ondrej a Ján. Ján Krstiteľ 
vystupuje ako posledný starozákonný prorok, predchodca Mesiáša. Sám Kristus sa o ňom vyjadril ako 
o najväčšom medzi narodenými zo ženy. Je to jedna z najväčších postáv dejín spásy. 

http://www.zivotopisysvatych.sk/zacharias-otec-jana-krstitela/
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Úlohy:  

 Obrázok vyfarbi  

 V texte podčiarkni:  
o zelenou – čo hovorila Alžbeta,  
o modrou – čo hovorili ľudia,  
o červenou – čo napísal Zachriáš 

 Pomenuj postavy na obrázku (vpíš mená do obrázka) 

 Kedy slávime slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa? 

 Koho narodenie oslavujeme v liturgii? (správne odpovede podčiarkni): 
o  sv. Petra a Pavla 
o  Panny Márie 
o  Pána Ježiša 

 Vieš o nejakých ľudových tradíciách, ktoré sú 
spojené so sviatkom sv. Jána Krstiteľa? 

 

 Osemsmerovka s tajničkou: 
 

HANBA, HLAVA, JEŽIŠ, JOZEF, KOŽENÝ OPASOK, 
KRAJ, KRÁĽ, KŇAZ, LÓS, MESIÁŠ, MISA, MOC, 
MOCNEL, MÚDROSŤ, NEMÝ, OBRÁTI, OHLASOVAŤ, 
OTEC, OČAKÁVANIE, PLÁŠŤ, POKROČILÝ VEK, PÚŠŤ, 
RADOVAŤ, REMIENOK, RIEKA, RÁSTOL, 
SKRÝVALA SA, SLOVÁ, SYN, TRNAVA, VEĽKÝ, VÍNO, 
ŤAVIA SRSŤ, ŽENA 

 

Ľudové zvyky okolo sviatku sv. Jána na Slovensku 

V deň sv. Jána Krstiteľa je letný slnovrat a preto s týmto sviatkom je spojené množstvo ľudových zvykov, 
ktoré sa udržali na niektorých miestach dodnes. 

Tradovalo sa, že na Jána majú najväčšiu moc všetky živly – zem, voda i oheň. Preto sa zvykli počas 
najkratšej noci roka, páliť jánske ohne a vatry. Mládež, ženy aj muži 
na svätého Jána tancovali a spievali okolo vatier, často ich aj 
preskakovali. Dievčatá robili ohníčky týždeň pred Jánom, na Jána 
a po Jáne. 

Tento svätec je patrón kožušníkov, remenárov a pastierov. Práve pastieri 
tento deň považovali za svoj sviatok, oslavovali ho ohňami a bohatou 
hostinou. Na Jána sa nesmelo sadiť ani prať. 
Šťastie mal človek, ktorý chytil svätojánsku 
mušku a nosil ju pri sebe. 

Poučenie: Povera je vybočenie kultu, ktorý 
vzdávame pravému Bohu. Prejavuje sa najmä 
v modloslužbe, ako aj v rozličných formách 
veštenia a mágie. (Katechizmus katolíckej Cirkvi, 
2138) 


