Křtu Páně - cyklus B
neděle 10. ledna 2021
Když byl Pán Ježíš pokřtěn, otevřelo se nebe, objevil se nad ním Duch svatý jako holubice a ozval se hlas Otce:
„To je můj milovaný Syn, v němž jsem si zalíbil.“
Vstupní antifona

(Fotografie z farní pouti do Svaté země 2018 - obnova křtu u řeky Jordánu)

Dnešní svátek ukončuje vánoční dobu a otevírá mezidobí, kdy si budeme připomínat Ježíšovu veřejnou činnost. Dnes se
nesoustředíme na postavu Jana Křtitele, jak tomu bylo před Vánocemi, ale na událost Kristova křtu.
1) Připravme místo Vyberte místo např. jídelní stůl a vyzdobte: hezký ubrus, kříž, zpěvník, Bible, adventní věnec.
2) Začínáme Otec rodiny nebo maminka (dále jen zkráceně P jako předsedající) začnou křížem:
P: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
Na začátku bohoslužby si obvykle připomínáme, že všichni děláme někdy chyby a selháváme. Prosme nyní Pána Boha za odpuštění:
P: Smiluj se nad námi, Pane. Ostatní: Hřešili jsme proti tobě.
P: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Ostatní: A dej nám svou spásu. Všichni: Amen.
P: Dobrý Bože, přijmi dnes naši modlitbu, buď s námi a provázej naši zemi svojí ochranou. Všichni: Amen.
3) Čteme z Písma svatého Z následujících čtení, která by zazněla v kostele, je možné vybrat jen některá.
1. ČTENÍ
Iz 42,1-4.6-7
Od 40. kapitoly se styl proroka Izaiáše mění. Proto se domníváme, že jde o jiného autora než v předešlých kapitolách. Tento
text vznikl v 6. stol. př. Kr., v době babylonského zajetí. A právě zde se objevuje postava „Služebníka“, který Izrael zachrání.
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toto praví Hospodin: „Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého
ducha, národům přinese právo. Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot
neuhasí, věrně bude ohlašovat právo. Nezeslábne, nezmalátní, dokud nezaloží na zemi právo. Ostrovy čekají na jeho nauku.
Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti, vzal jsem tě za ruku, utvořil jsem tě a ustanovil tě prostředníkem
smlouvy lidu a světlem národů, abys otevřel oči slepým, abys vyvedl vězně ze žaláře a z věznice ty, kdo bydlí ve tmách.“
ŽALM
Žl 29
Tento žalm mluví o moci a síle Hospodinova „hlasu“. Jeho síla vzbuzuje chválu věrných. Připojme se k této chvále.
Odpověď: Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu.
Vzdejte Hospodinu, Boží synové, – vzdejte Hospodinu slávu a moc.
– Vzdejte Hospodinu slávu hodnou jeho jména, – v posvátném rouchu se klaňte Hospodinu!
Hospodinův hlas nad vodami! – Hospodin nad spoustami vod!
– Hlas Hospodinův, jak je mocný, – hlas Hospodinův, jak je velkolepý!
Vznešený Bůh zaburácel hromem, – v jeho chrámu však všichni volají: Sláva!
– Hospodin trůnil nad potopou, – Hospodin jako král bude trůnit věčně.
2. ČTENÍ
Sk 10,34-38
Apoštol Petr přišel do domu pohanského setníka Kornelia, který zatoužil poznat víru, na základě Boží výzvy. Když Petr
uslyšel, že Bůh jedná i v srdcích těchto pohanů, plný radosti vypráví, jak to všechno s Ježíšem bylo…
Čtení ze skutků apoštolů.
Petr se ujal slova a promluvil: „Teď opravdu chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě že je mu milý ten,
kdo se ho bojí a dělá, co je správné.
Izraelitům poslal své slovo, když dal hlásat radostnou zvěst, že nastává pokoj skrze Ježíše Krista. Ten je Pánem nade
všemi. Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal
Duchem svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s ním,
uzdravoval všechny, které opanoval ďábel.“
ZPĚV PŘED EVANGELIEM
Aleluja. Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa. Aleluja.
EVANGELIUM
Mk 1,6b-11
Křest v Jordánu je začátkem Ježíšovy mise. Pán symbolicky bere hříchy lidí na sebe z vody Jordánu, kde je stejně symbolicky zanechávali
Janovi kajícníci. Proto sestupuje holubice až po křtu: Otcova láska – Duch svatý – se od této chvíle bude projevovat skrze Ježíše.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Jan kázal: „Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u
opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.“
V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana v Jordáně pokřtít. Hned jak vystupoval z vody, spatřil,
že se nebe rozevřelo a že se na něho snáší Duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě
mám zalíbení!“
Nikdo z rodiny by neměl mít kázání, jako mívá kněz v kostele, ale je možné o přečteném textu chvíli rozmlouvat.
Můžeme si přečíst promluvu papeže Františka k dnešnímu evangeliu, kterou přednesl před modlitbou Anděl
Páně na náměstí sv. Petra ve Vatikánu v neděli 7. 1. 2018:
Dobrý den, drazí bratři a sestry!
Dnešní svátek Křtu Páně uzavírá vánoční dobu a vyzývá nás, abychom se zamysleli nad naším křtem.
Ježíš se rozhodl přijmout křest, o kterém kázal Jan Křtitel a který udílel v Jordánu. Jednalo se o výraz pokání
– kdo ke křtu přistupoval, chtěl být očištěn od hříchů a s Boží pomocí se zavazoval k zahájení nového života.
Chápeme proto, jak veliká byla Ježíšova pokora. Ten, který nikdy nezhřešil, se zařadil do zástupu
kajícníků a vmísil se mezi ně, aby byl pokřtěn v říčních vodách. Jak nesmírnou pokoru Ježíš prokázal! Když tak učinil,
projevil právě onu skutečnost, kterou jsme slavili o Vánocích – svou ochotu ponořit se do řeky lidství, vzít na sebe chyby
a slabosti lidí, sdílet jejich touhu po vysvobození a překonání všeho, co vzdaluje od Boha a odcizuje nás bratrům. ...
Svátek Ježíšova křtu vyzývá každého křesťana, aby se upamatoval na vlastní křest. Nemohu se ptát, zda si na něj
vzpomínáte, protože většina z vás byla, stejně jako já, pokřtěna v dětském věku. Zeptám se ale na něco jiného – znáte datum
svého křtu? Víte, jaký den jste byli pokřtěni? Ať se nad tím každý zamyslí. Pokud toto datum neznáte anebo jste ho
zapomněli, až se vrátíte domů, zeptejte se maminky, babičky, strýce, tety, dědečka, kmotra nebo kmotry – co to bylo za den?
Je to datum, které máme stále nosit v paměti jako sváteční. Tímto datem začalo naše posvěcování, zde nám Otec dal Ducha
svatého, který nás povzbuzuje k pouti, je to datum velikého odpuštění. Nezapomeňte tedy – jaké je datum mého křtu?
S malými dětmi si příběh, který jsme slyšeli, jednoduše zopakujeme, vyhledáme v dětské obrázkové Bibli. Inspiraci je
možné najít i na https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-doba-vanocni/svatek-krtu-pane-cyklus-b nebo
na https://www.kanan.cz/3vanoceb.htm nebo na https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2020-06-video-katecheze-pro-deti nebo na
https://www.tvnoe.cz/porad/30471-ovecky-v-karantene-svatek-krtu-pane
4) Vyznání víry Odpovědí na Boží slovo je vyznání víry. Společně se pomodlíme:
Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze
světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro
naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia
Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve
slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.
Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a
mluvil ústy proroků. Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám
vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.

5) Společně prosíme Zde můžeme vyslovit i své vlastní prosby
P: Náš Pán nepřišel dolomit nalomenou třtinu, ale vyvést ze tmy zajaté. Předložme mu všechna ohrožení, bolest či starost
o tento svět:
1. Modleme se za našeho papeže Františka, naše biskupy, kněze a jáhny
2. Modleme se za ty, kdo hledají Boha, ale nevidí k němu cestu.
3. Modleme se o Boží požehnání pro všechny, kdo přispívají do Tříkrálové sbírky.
4. Modleme se za všechny, kdo nesou důsledky pandemie koronaviru, a prosme za oběti této nemoci.
5. Modleme se za lékaře a všechny, kdo se snaží pomáhat druhým.
6. Modleme se za naše zemřelé.
P: Bože, tobě patří všechna sláva a moc. Vzdáváme ti díky a prosíme tě, vyslyš naše prosby a doveď nás do plnosti své
slávy. Skrze Krista našeho Pána. Všichni: Amen.
6) Modlitba Otčenáš
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš
vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od
zlého. Amen.

7) Požehnání
P: Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání: Dej nám Bože své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď
nás do života věčného. Všichni: Amen.
Při tom dělá každý sám na sobě znamení kříže. Tatínek a maminka mohou každému z dětí udělat křížek na čelo.

P: Dobrořečme Pánu. Všichni: Bohu díky.
Na závěr je možné zazpívat píseň nebo se pomodlit k Panně Marii.
Zpracováno podle námětu: Pastorační středisko Arcibiskupství pražského, Pastorace.cz a P. Radek Tichý, vyučující liturgiky na KTF UK
Inspiraci k rodinné bohoslužbě slova najdete také na https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200315liturgie-v-rodine.

