
SVÄTÝ JÁN KRSTITEĽ

1. narodenie (hľadaj v Lukášovom evanjeliu v 1. kapitole)

 meno otca

 meno matky

 povolanie otca

 stručná charakteristika jeho rodičov

 kedy a od koho sa Jánov otec dozvedel,
že sa mu narodí syn?

 prečo Jánov otec pochyboval, že sa mu
narodí syn?

 aký  trest  postihol  Jánovho  otca  a
prečo?

 kto vybral Jánovi meno?

 aké proroctvá a  kým boli  vyslovené o
Jánovi?

 ako dlho Jánovi rodičia tajili, že čakajú
dieťa – Jána?

 ako chceli príbuzní nazvať Jána?



2. účinkovanie (hľadaj v Lukášovom a Matúšovom evanjeliu v 3.

kapitole, v Markovom a Jánovom evanjeliu v 1. kapitole)

 kde žil Ján?

 ako bol Ján oblečený?

 čím sa živil?

 na  čo  vyzýval  Ján  ľudí?  (uveďte  aj
aspoň jeden konkrétny príklad)

 v ktorej rieke Ján pokrstil Ježiša?

3. smrť (hľadaj v Matúšovom evanjeliu v 14. kapitole)

 prečo dal Herodes Jána uväzniť?

 kto si želal Jánovu smrť?

 ako Ján zomrel?

 aká  udalosť  sa  v  deň  Jánovej
smrti slávila?

 od  koho  sa  Ježiš  dozvedel  o
smrti Jána Krstiteľa?

 ako  zareagoval  Ježiš  na  smrť
Jána Krstiteľa? 

nájdite a vypíšte Jánove výroky:

• Jn 3, 30

• Jn 1, 29



• tropár (2.  hlas)  Pamiatku spravodlivých oslavujeme chválospevmi.  Ale
teba, Predchodca, uctilo svedectvo Pánovo. Bol si vyvýšený nad všetkých
prorokov, lebo si pokrstil Predpovedaného. Ochotne si trpel za pravdu. V
predpeklí si zvestoval príchod vteleného Boha, ktorý prišiel, aby zbavil
svet hriechu a nám dal veľkú milosť.

• kondák (3.  hlas)  Dnes  neplodná  rodí  Kristovho  Predchodcu,  ktorý  je
splnením  všetkých  proroctiev.  On  v  Jordáne  pokrstil  Krista,  ako  to
predpovedali  Písma. Tým sa stal  prorokom, kazateľom i predchodcom
Božieho Slova.

 v ktorý deň sa spieva tento tropár
a kondák?

 kto  je  „Predchodca“  a  kto
„Predpovedaný“?

 napíšte „svedectvo Pánovo“ (Lk 7,
27 – 28)

 za „akú pravdu ochotne trpel“ Ján?

 kto je „neplodná“?

čomu nás učí Ján?



domáca úloha
zisti názov sviatku alebo dátum sviatku Jána Krstiteľa; ktorý z týchto

sviatkov je prikázaný?

názov sviatku dátum sviatku

23. 9.

Narodenie sv. Jána Krstiteľa

29. 8.

Prvé a druhé nájdenie hlavy sv. Jána Krstiteľa

Tretie nájdenie hlavy sv. Jána Krstiteľa

7. 1. 

vymysli básničku o Jánovi Krstiteľovi

• 4 slohy

• 1 sloha = 4 verše

• 1 verš = 8 slabík

• použiť združený/striedavý rým

• nezabudnúť vymyslieť názov básničky – originálny (nie Ján Krstiteľ)

– 1. sloha – okolnosti narodenia

– 2. sloha – verejné účinkovanie

– 3. sloha – smrť 

– 4. sloha – odkaz Jánovho života pre dnešného človeka

• spomenúť dôležité udalosti z Jánovho života

Spracovala: Mgr. Dominika Bašárová


