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Prečítaj si: Mk 1, 7-11 
Slovník: 
Ján Krstiteľ - Pôvod mena: z hebr. Jochánan – Boh 
je milostivý, Bohom daný.  
Narodil sa v Judei ako syn starozákonného kňaza 
Zachariáša a Alžbety. Jeho narodenie sprevádzali zázračne udalosti. Bol 
príbuzným Ježiša Krista. Žil na púšti asketickým životom. Na prelome 
rokov 28/29 pri Jordáne v blízkosti Jericha začal verejne učiť 
o prichádzajúcom Božom kráľovstve a udeľoval krst pokánia. Ukázal na 
Ježiša ako očakávaného Božieho Baránka a nazval ho Mesiášom. 
Nebojácne vystúpil proti kráľovi Herodesovi Antipasovi, odsúdil jeho 
neplatný zväzok s Herodiadou, bratovou ženou, čo ho stálo život. 
Herodes ho dal chytiť a uväzniť v pevnosti Macheront. Vtedy mal niečo 
cez tridsať rokov. V Jánovi Krstiteľovi sa stretáva úsilie o svätosť, život 
plný askézy a pokánia, sila charakteru a nekompromisnosť.  
Bol prvým svätým uctievaným v celej Cirkvi. Jemu je zasvätená rímska 
Bazilika sv. Jána v Lateráne. Je patrónom Rakúska, Francúzska, 
Holandska, Malty, Nemecka, Provensálska, Maďarska, Akvitánie, 
Aragónska; Trnavskej, Varšavskej, Vroclavskej arcidiecézy; viacerých 
miest, mnohých reholí, mníchov, panien, pastierov, kováčov, 
obuvníkov, kožušníkov, sedlárov, abstinentov, slobodných matiek, 
odsúdených na smrť.  
V ikonografii je zobrazený ako dieťa, mladík alebo asketický muž, 
oblečený do zvieracej kože alebo plášťa z ťavej srsti. Jeho atribútmi sú: 
Baránok Boží, baránok na ramenách, na knihe alebo pri nohách, 
baránok s kalichom, hlava na mise, kríž. 

Pápež František: Starobylé krstné obrady predpisovali, že 
katechumeni mali recitovať prvú časť svojho vyznania 
viery upierajúc zrak smerom na západ. A takto obrátených 
sa ich pýtali: ,Zriekate sa Satana, jeho služby a jeho 

skutkov?’. A budúci kresťania zborovo opakovali: ,Zriekam!’. Potom sa 
bolo treba obrátiť k apside, smerom na východ, kde vychádza slnko 
a kandidátov na krst sa opäť opýtali: ,Veríte v Boha Otca, Syna a Ducha 
Svätého?’. Oni vtedy odpovedali: ,Verím!’. 

Narodili sme sa dvakrát: prvýkrát do prirodzeného života, druhýkrát 
vďaka stretnutiu s Kristom v krstiteľnici. Tam sme zomreli smrti, aby 
sme v tomto svete žili ako Božie deti. Tam sme sa stali tak ľudskými, 
ako by sme si to nikdy nedokázali predstaviť. To je ten dôvod, prečo my 
všetci musíme šíriť vôňu krizmy, ktorou sme boli pomazaní v deň nášho 
krstu. Žije v nás a pôsobí Duch Ježiša, prvorodeného z mnohých bratov, 
zo všetkých tých, ktorí sa stavajú proti neodvrátiteľnosti temnoty 
a smrti. 
Dnes, na sviatok Ježišovho krstu, myslime na deň nášho krstu. Všetci 
sme boli pokrstení, poďakujme za tento dar. A opýtam sa vás: kto z vás 
pozná deň svojho krstu? Určite nie všetci. Preto vás pozývam ísť si 
vyhľadať ten dátum, opýtať sa napríklad vašich rodičov, starých rodičov 
či krstných rodičov, alebo zájsť na faru. Je veľmi dôležité ho poznať, 
pretože je to dátum na oslavu: je to dátum nášho znovuzrodenia ako 
Božích detí. A preto je tu domáca úloha na tento týždeň: ísť si zistiť 
dátum svojho krstu. Oslavovať tento deň znamená nanovo potvrdzovať 
našu príslušnosť ku Kristovi, s usilovnosťou žiť ako kresťania, členovia 
Cirkvi a nového ľudstva, v ktorom sú všetci bratmi. Nech nám Panna 
Mária, prvá učeníčka svojho Syna Ježiša, pomáha žiť s radosťou 
a apoštolským zápalom náš krst, denne prijímajúc dar Ducha Svätého, 
ktorý nás robí Božími deťmi. 
Predsavzatie: Splniť domácu úlohu od pápeža Františka. 
Osemsmerovka s tajničkou: 
EPIFÁNIA, EVANJELIUM, 
HLAS, HODEN, HOLUBICA, 
JEŽIŠ, JÁN KRSTITEĽ, KRST, 
MAREK, MILOVANÝ, 
NAZARET, OBUV, 
REMIENOK, VODA, 
VYSTUPOVAL, ZAZNEL, 
ZAĽÚBENIE, ZOSTUPOVAL 
Dátum a miesto 
môjhokrstu: 


