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Slavnost Zjevení Páně 

Když se Ježíš narodil, objevila se na nebi nová hvězda. Byla veliká a jasná. Mudrci, 
kteří zkoumali oblohu, ještě nikdy tak krásnou hvězdu neviděli. Usoudili, že se někde 
narodilo královské dítě, Spasitel, na kterého lidé čekají tak dlouho. Rozhodli se, že se 
mu půjdou poklonit a vezmou dary, jak se sluší pro krále.  

Tak se mudrci vydali na dalekou cestu. Zářící hvězda jim ukázala, kudy mají jít. 
Dovedla je až do Jeruzaléma. Zastavili se před palácem, kde bydlel vladař Herodes. 
Mysleli si, že jsou u cíle. Ptali se: “Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme 
jeho hvězdu na východě a přišli jsme se mu poklonit.” 

Jak to uslyšel Herodes, velmi se znepokojil. 
Žádné dítě se v královském paláci totiž 
nenarodilo. Tu si vzpomněl, že se mezi lidem 
vypráví staré proroctví o narození Mesiáše – 
židovského krále. Začal se bát o svůj trůn. 
Proto si dal zavolat židovské učence a 
znalce starých knih a vyptával se jich, kde 
se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli:  
“V Betlémě, neboť tak je psáno v prorockých knihách.” 

Herodes řekl mudrcům. “Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti a až ho najdete, 
oznamte mi to, abych se mu také já šel poklonit.” Mudrci krále vyslechli a vydali se na 
cestu. A hvězda šla před nimi, až se zastavila na místě, kde to dítě bylo. Mudrci vešli 
do chléva a uviděli tam děťátko s Josefem a Marií. Klaněli se mu, padli před ním na 
zem a darovali mu zlato, kadidlo a myrhu. 

Herodes byl krutý král. Nechtěl se vůbec klanět dítěti, ale chtěl ho zabít. Jen aby 
nepřišel o svůj trůn. Mudrcové však dostali ve snu od Boha pokyn, aby se už do 
Jeruzaléma nevraceli. 

(správná odpověď z minulého čísla – tři dny) 
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Mudrcové od východu hledali cestu za Ježíšem podle nezvykle jasné hvězdy. Za 
jejím svitem se však nevydali sami. Zjisti, zda správnou cestu našla i všechna naše 
zvířátka na obrázku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Jak se podle tradice jmenují mudrcové od východu? 


