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AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  

Jsme téměř na konci ledna, z oken už dávno zmizela vánoční výzdoba, z domovů pomalu odešla vůně 
jehličí vánočních stromků, ale něco přece jenom po Vánocích zůstalo. Zůstal betlém. To nejdůležitější. Až 
do Hromnic, které si připomeneme v příštím týdnu 2. února, máme v domácnostech, ale i v kostele 
postavený betlém. Svatá rodina s malým Ježíškem nám stále vydává svědectví o tom, jak velký dar Pán Bůh 
lidem v podobě svého Syna dal. 

Když se podíváme na betlém trochu podrobněji, najdeme tam vždycky mnoho nejrůznějších postav, které chvátají ke 
stáji, nesou dary a chtějí se poklonit malému Děťátku. Co bychom asi přinesli Ježíškovi my, kdyby bylo možné se vrátit 
v čase a ocitnout se třeba někde na pastvě mezi pastýři, kterým anděl zvěstoval, že se narodil Mesiáš? 

Víme, že kromě pastýřů přišla do Betléma také jedna vzácnější návštěva – tři králové. My si tento svátek připomínáme 
právě 6. ledna. Mudrci z východu vedeni hvězdou se vydali na cestu hledat malé Děťátko, které se mělo podle proroků 
narodit, nového krále. Jejich cesta byla jistě velice dlouhá, náročná a vyčerpávající. Ale přesto tito mudrci došli až 
k svému cíli – do Betléma, kde nalezli Ježíška. Přinesli mu své dary – zlato, kadidlo a myrhu a hluboce se mu poklonili. 
Do jejich srdcí vstoupila obrovská radost a láska od narozeného Děťátka. Naplněni pokojem se vraceli zpět na východ. 

Dalo by se určitě povídat ještě mnoho zajímavého o těchto událostech, ale pro nás dnes bude důležitá právě ta jedna 
myšlenka. Tedy, hledat Ježíška, nalézt Ho a jít za Ním. Chodit v jeho stopách právě třeba tam, kde každý z nás je. Ať už 
je to doma, ve škole, mezi kamarády. Abychom si tento odkaz tří králů alespoň chvíli pamatovali, čekají na vás i na 
obrázku, a to hned dvakrát. Dva obrázky se ale liší v 10 rozdílech. Zkuste je najít a obrázek si vybarvěte. 

(Otazníček) 
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Pro  starší: 
I my se ještě tak trochu ohlédneme zpět k době vánoční. V následujícím textu zkuste doplnit chybějící slova. Ověříte si 

tak, zda vám alespoň kousek toho, co jste mohli slyšet ve čteních při mších svatých během vánoční doby, uvízl v paměti. 

Už v adventu zpíváme píseň: „Co již dávní proroci lidem zvěstovali, Duchem svatým pohnuti viděti si přáli, Krista Pána 
vtělení v život Panny čisté, toho jsme se dočkali v tomto čase jistě.“ Ano, my jsme se dočkali a každým rokem tuto 
událost o Vánocích slavíme. Ale bylo spousta lidí, kteří se nedočkali. Nevzešlo jim veliké světlo, o kterém mluví velký 
prorok -----. Hlásá, že se nám narodilo dítě, označuje ho nejvznešenějšími tituly a ohlašuje, že bude vládnout na ----- 
trůně. Jiný prorok zase oznamuje místo, kde se má dítě narodit. Je to prorok -----, který píše tato slova: „A ty ----- 
v judské zemi, nejsi vůbec nejmenší mezi judskými předními městy, protože z tebe vyjde vládce, který bude panovat 
mému izraelskému lidu.“ Určitě je známe také a setkáváme se s nimi v okamžiku, kdy do Jeruzaléma dorazili tři mudrci 
od východu -----, ----- a -----, kteří hledali nově narozeného krále. Pátrali po něm a vyptávali se u tehdejšího krále, jímž 
byl -----. Toho tato zpráva velice znepokojila a dotazoval se všech učených lidí, kde se má Mesiáš narodit. Ti mu 
odpověděli právě těmito slovy. Tehdy se v jeho zlém srdci zrodila vražedná myšlenka, protože nemohl snést pomyšlení, 
že by mohl někdo ohrozit jeho trůn. Mudrci nalezli Děťátko, poklonili se Mu a předali své dary -----, ----- a -----. Ve snu 
dostali pokyn, aby se už k Herodovi nevraceli. Také Josefovi se zjevil -----, varoval ho a vyzval k útěku do -----. Josef 
poslechl a s Marií i malým Ježíškem se vydali na cestu. 

Samozřejmě, že Herodes poznal, že byl oklamán, a začal se krutě mstít. Nechal povraždit všechny chlapce v Betlémě 
a okolí ve stáří do dvou let. Naplnilo se tak kruté proroctví proroka -----. Po Herodově smrti dostal Josef pokyn, že se 
může vrátit zpět do izraelské země. Z obav před Herodovým synem, který kraloval v Judsku, se Josef odebral do Galileje 
a usadil se ve městě -----. 

Doufám, že si s doplněním textu poradíte. Kdyby náhodou někdo váhal, může použít nápovědu, kde jsou slova 
k doplňování uvedena podle abecedy. 

Nápověda: Anděl Páně, Baltazar, Betléme, Davidově, Egypta, Herodes, Izaiáš, Jeremiáš, Jeruzalém, kadidlo, Kašpar, 
Melichar, Micheáš, myrha, Nazaret, zlato. 

(EJ) 

 

 


