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Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Alžběta a Zachariáš dlouho toužili po dítěti. Prosili o něj Boha ve svých modlitbách.
Ale léta utíkala a dítě nepřicházelo. Jednoho dne se Zachariášovi zjevil se anděl
Gabriel. „Neboj se, Zachariáši,“ řekl anděl, „Bůh mě posílá, abych ti řekl, že vyslyšel
vaše modlitby. Narodí se vám syn. Dáš mu jméno Jan. Bůh si vybral tvého syna, aby
přinesl lidem zprávu o tom, že přichází Boží král. Jan je na jeho příchod připraví.“
Zachariáš ale nemohl jeho slovům uvěřit. Vždyť on
i Alžběta už byli příliš staří na to, aby se jim mohlo
dítě narodit. „Protože jsi neuvěřil Božímu slovu“,
řekl anděl, „budeš němý a nepromluvíš až do dne,
kdy se toto slovo naplní.“ A tak se stalo. Zachariáš
nemohl vůbec mluvit. Alžběta netušila, co se mu
přihodilo.
Měla
o
něj
velkou
starost.
A pak Zachariáš všechno napsal na tabulku
a Alžběta tedy poznala, že Bůh splnil svůj slib.
A pak se Alžbětě dítě narodilo. Byl to chlapec. Celá rodina a všichni přátelé se velmi
radovali. Začali přemýšlet, jaké by měl chlapeček dostat jméno. Všichni chtěli, aby se
jmenoval Zachariáš po svém otci. Ale Alžběta řekla: „Ne, bude se jmenovat Jan.“ „Ale
v naší rodině se tak nikdo nejmenuje!“ namítali příbuzní. A obrátili se na Zachariáše.
Ten vzal tabulku na psaní. A k jejich překvapení na ni napsal: „Jeho jméno je Jan.“
V té chvíli se Zachariášovi vrátila řeč. Mohl už zase mluvit. První,
co udělal, bylo, že hlasitě chválil Boha za svého malého
synáčka a za všechny ty veliké věci, které Bůh učinil.

(správná odpověď z minulého čísla – Na stromě je 18 ptáků.)
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Dopiš na tabulku, kterou ukazuje Zachariáš svým přátelům, jméno jeho chlapečka
a obrázek můžeš také vybarvit.

