
Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova
a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech Hospodinových 
příkazů a ustanovení. Neměli však děti, neboť Alžběta byla neplodná a oba již byli pokročilého věku. Když 
jednou přišla řada na Zachariášův oddíl a on konal před Bohem kněžskou službu

Tu se mu ukázal anděl Páně stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo. Když ho Zachariáš 
uviděl, zděsil se a padla na něho bázeň. Anděl mu řekl: „Neboj se, Zachariáši
vyslyšena; tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan.

Hle, oněmíš a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, poněvadž jsi neuvěřil mým slovům, která se svým 
časem naplní. 

Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje 
Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judo
pozdravila Alžbětu. Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna 
Duchem svatým a zvolala: 
 

Jan Křtitel 

1. Izrael 

2. Šema Izrael 

Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových 
a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech Hospodinových 
příkazů a ustanovení. Neměli však děti, neboť Alžběta byla neplodná a oba již byli pokročilého věku. Když 

da na Zachariášův oddíl a on konal před Bohem kněžskou službu…

Tu se mu ukázal anděl Páně stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo. Když ho Zachariáš 
uviděl, zděsil se a padla na něho bázeň. Anděl mu řekl: „Neboj se, Zachariáši
vyslyšena; tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. 

Hle, oněmíš a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, poněvadž jsi neuvěřil mým slovům, která se svým 

měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje 
ené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria.

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. Vešla do domu Zachariášova a 
pozdravila Alžbětu. Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna 

 

Lk 1, 5-8 

; měl manželku z dcer Áronových 
a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech Hospodinových 
příkazů a ustanovení. Neměli však děti, neboť Alžběta byla neplodná a oba již byli pokročilého věku. Když 

… 
 

Lk 1, 11-13 

Tu se mu ukázal anděl Páně stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo. Když ho Zachariáš 
uviděl, zděsil se a padla na něho bázeň. Anděl mu řekl: „Neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla 

 
Lk 1, 20 

Hle, oněmíš a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, poněvadž jsi neuvěřil mým slovům, která se svým 

 
Lk 1, 26-27 

měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje 
Davidova; jméno té panny bylo Maria. 

 
Lk 1, 39-42a 

va. Vešla do domu Zachariášova a 
pozdravila Alžbětu. Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna 



 

  

3. Ty jsi požehnaná 

 



4. Pochválený Hospodin navěky

Maria zůstala s Alžbětou asi tři měsíce a pak se
narodil se jí syn. 

Jeho otec Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a takto prorocky mluvil:
 

Chlapec rostl a sílil na duchu; a žil na poušti až do 
 
 

  

Pochválený Hospodin navěky 

Maria zůstala s Alžbětou asi tři měsíce a pak se vrátila domů. Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: 

Jeho otec Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a takto prorocky mluvil: 

Chlapec rostl a sílil na duchu; a žil na poušti až do dne, kdy vystoupil před Izrael. 

Lk 1, 56-57 

vrátila domů. Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: 

 
Lk 1, 67 

Lk 1, 80 

 



Lidé byli plni očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi, není
 

  

5. Jan Křtitel 

Lidé byli plni očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi, není-li on snad Mesiáš.
Lk 3, 15-16 

li on snad Mesiáš. 

 
 



Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med divokých včel. Tehdy 
vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu 
křtít.

6. Ó, já se ztrácím 

udí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med divokých včel. Tehdy 
vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu 

Mt 3, 4-6 
udí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med divokých včel. Tehdy 

vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu 

 



Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal: „Já bych 
měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?“ Ježíš mu odpověděl

Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch svatý sestoupil 
na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas…

7. Křest 

Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal: „Já bych 
měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?“ Ježíš mu odpověděl: 

 

en lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch svatý sestoupil 
na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas… 

  
Mt 3, 13-15 

Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal: „Já bych 

 
Lk 3, 21-22 

en lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch svatý sestoupil 

  



Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl:

A ještě mnohým jiným způsobem napomínal lid a kázal radostnou zvěst.
Herodiadě, manželce jeho bratra, a za všechno zlé, co činil, Herodes všechno dovršil ještě tím, že dal Jana 
zavřít do vězení. 

  

8. Kráčí kolem nás 

Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.

A ještě mnohým jiným způsobem napomínal lid a kázal radostnou zvěst. Ale když káral vládce
, a za všechno zlé, co činil, Herodes všechno dovršil ještě tím, že dal Jana 

 

Jan 1, 29 

„Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.“ 

 
 

Lk 3, 18-20 

Ale když káral vládce Heroda kvůli 
, a za všechno zlé, co činil, Herodes všechno dovršil ještě tím, že dal Jana 

 



Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých učednících: „Jsi ten, který má přijít, 
nebo máme čekat jiného?“ 

9. V temnotě vězení 

Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých učednících: „Jsi ten, který má přijít, 

 
Mt 11, 2-3 

Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých učednících: „Jsi ten, který má přijít, 

 



Když Janovi učedníci odcházeli, začal Ježíš mluv
Na rákos, kterým kývá vítr? Nebo co jste vyšli zhlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů? Ti, kdo nosí 
drahé šaty, jsou v domech královských. Nebo proč jste vyšli? Vidět proroka? Ano, praví
proroka. To je ten, o němž je psáno: ‚Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu.‘

10. Řekni, kdo jsi 

Když Janovi učedníci odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: „Na co jste se vyšli na poušť podívat? 
Na rákos, kterým kývá vítr? Nebo co jste vyšli zhlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů? Ti, kdo nosí 
drahé šaty, jsou v domech královských. Nebo proč jste vyšli? Vidět proroka? Ano, praví
proroka. To je ten, o němž je psáno: ‚Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu.‘

 

 
Mt 11, 7-10 

it k zástupům o Janovi: „Na co jste se vyšli na poušť podívat? 
Na rákos, kterým kývá vítr? Nebo co jste vyšli zhlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů? Ti, kdo nosí 
drahé šaty, jsou v domech královských. Nebo proč jste vyšli? Vidět proroka? Ano, pravím vám, a víc než 
proroka. To je ten, o němž je psáno: ‚Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu.‘ 



Tento Herodes totiž zatkl Jana a dal ho v poutech vsadit do žaláře kvůli Herodiadě, manželce svého bratra 
Filipa, neboť Jan mu říkal: „Není dovoleno, abys ji měl za ženu.“ Byl by ho rád zbavil života, ale bál se lidu, 
protože měli Jana za proroka. Na Herodovy narozeniny však dcera té Herodiady tančila uprostřed hostů. 
Zalíbila se Herodovi, a on jí s přísahou slíbil dát, o cokoli
 

zatkl Jana a dal ho v poutech vsadit do žaláře kvůli Herodiadě, manželce svého bratra 
u říkal: „Není dovoleno, abys ji měl za ženu.“ Byl by ho rád zbavil života, ale bál se lidu, 

protože měli Jana za proroka. Na Herodovy narozeniny však dcera té Herodiady tančila uprostřed hostů. 
a on jí s přísahou slíbil dát, o cokoli požádá. 

11. Salome tančí 

 
Mt 14, 3-7 

zatkl Jana a dal ho v poutech vsadit do žaláře kvůli Herodiadě, manželce svého bratra 
u říkal: „Není dovoleno, abys ji měl za ženu.“ Byl by ho rád zbavil života, ale bál se lidu, 

protože měli Jana za proroka. Na Herodovy narozeniny však dcera té Herodiady tančila uprostřed hostů. 

 



Janovi učedníci potom přišli, odnesli jeho tělo a pohřbili je; pak šli a oznámili to Ježíšovi.
odplul lodí na pusté místo, aby byl sám
Janovi učedníci potom přišli, odnesli jeho tělo a pohřbili je; pak šli a oznámili to Ježíšovi.
odplul lodí na pusté místo, aby byl sám… 

12. Otče můj 

Mt 14, 12-13 

Janovi učedníci potom přišli, odnesli jeho tělo a pohřbili je; pak šli a oznámili to Ježíšovi. Když to Ježíš uslyšel, 

 

 



(Bonus.) Na nebi, se zdá 

Jan Křtitel 
hudba a text: Petr Soukal, 2015 
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