
cyklus C/A 

Slavnost Zjevení  

Páně 

NÁVŠTĚVA MUDRCŮ 

 Podle Mt 2,1-12 

Když se narodil Ježíš v Betlémě, přišli do Jeruzaléma 

ze vzdálené země tři mudrci. Hledali malého Ježíše a 

ptali se: „Kde se narodil Pán Ježíš? Uviděli jsme jeho 

hvězdu a chceme se mu poklonit, protože bude 

králem.“ Když to uslyšel zlý král Herodes, velmi se 

polekal, protože si myslel, že ho Pán Ježíš bude chtít 

připravit o trůn. Svolal tedy všechny kněze a učitele z 

celého království a zeptal se jich, kde se má Pán Ježíš 

narodit. Odpověděli mu, že v Betlémě. Herodes si 

proto zavolal tři mudrce a řekl jim, kde mají Pána 

Ježíše hledat. Potom dodal: „Až ho najdete, povězte 

mi to. Chci se mu také jít poklonit.“ Ale král nemluvil 

pravdu. Protože byl zlý, rozhodl se, že malého Ježíše zabije. Mudrci králi poděkovali a 

vydali se na další. Když vyšli, na obloze se znovu objevila hvězda a vedla je až k Betlému. 

Když mudrci Ježíše uviděli, měli velikou radost. Poklonili se mu a dali mu dárky, které 

přinesli. Když se druhý den chtěli vrátit ke králi Herodovi, zjevil se jim ve snu anděl. Řekl 

jim: „K Herodovi se nevracejte. Nechce se totiž Pánu Ježíši poklonit, jak vám řekl. Chce ho 

zabít.“ Mudrci anděla poslechli a vrátili se domů jinou cestou.   

Svátek Křtu Páně 
KŘEST V JORDÁNĚ 

Podle Mt 3, 13-27 

 Jan Křtitel žil na břehu řeky Jordánu a křtil 

lidi. Jednou šel kolem Pán Ježíš a zamířil k 

Janovi, aby se od něho nechal také pokřtít. 

Jan Křtitel ale věděl, že Pán Ježíš je Syn Boží a 

tak se bránil: „Ty bys měl pokřtít mě a ne já 

tebe.“ Pán Ježíš mu na to ale řekl: „Bůh chce, 

abys mě pokřtil.“ Jan poslechl, sestoupil s 

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



Pánem Ježíšem do Jordánu a pokřtil ho. Když Pán Ježíš vystoupil z vody ven, objevila se 

bílá holubička. Byl to Duch Svatý, který sestoupil na Pána Ježíše. Přitom se z nebe ozval 

Boží hlas: „To je můj milovaný Syn.“  

 

Úkoly: 

Předškolní věk (práce s rodiči) – 1 bod (Pokud přineseš úkol v pátek 3 body) 

Tento obrázek se hezky hodí k dnešnímu evangeliu. Podívej se na něj ale pozorně. Je na 

něm spousta věcí, které lidé v době Jana Křtitele určitě neměli. Najdeš je všechny?  

První stupeň – 1 bod (Pokud budeš chodit v pátky 3 body) 

Viz Příloha č. 1 



Druhý stupeň – 1 bod (Pokud budeš chodit v pátky 3 body) 

Nakresli komiks čtyř obrázků ze Křtu Páně. Můžeš čerpat z biblického odkazu (Mt 3, 13-

27), (Mk 1, 6b – 11), (Lk 3, 15 - 16.21 – 22). 

Opakovací otázky: 

První stupeň – 1 bod (Pokud budeš chodit v pátky 3 body) 

1. Co přinesli Tři mudrci do Betléma? ___________________________________ 

2. Jak se jmenoval král, který chtěl Ježíška zabít?__________________________  

3. Jak se jmenovala řeka, ve které byl Pán Ježíš pokřtěn? __________________ 

 Druhý stupeň – 1 bod (Pokud budeš chodit v pátky 3 body) 

1. Jak se podle legendy jmenovali Tři králové? __________________________ 

2. Kdo byl první pokřtěn? Jan nebo Pán Ježíš?_____________________________ 

3. Co zaznělo z nebe při křtu Pána Ježíše? ___________________________ 
 

Seznam dělníků, kteří získali odznak 

 

Klára, Barbora, Gabriel, Anežka, Václav, Lucie, Mateusz, Dominik, 

Magdaléna, Martina, Nela, Zuzana J., Tereza, Zuzana, Matyáš, 

František, Radek, Josef, Jan B., Ema, Alžběta, Agáta, Jan, Veronika, 

Marek, Agáta U., Karolína, Ella, Martina,  

 

Lucie, Zuzana J., Tereza J., Matyáš, Václav, Mateusz, Ema, Radek, 

Magdaléna, Nela 

 

Lucie, Zuzana J., Tereza J., Matyáš 

 

 



První a druhý stupeň – 1bod 

TŘI MUDRCI NEZAVÁHALI 

Mudrci podstoupili namáhavou a dlouhou cestu, aby se poklonili nově narozenému králi 

- Ježíši Kristu. My to máme mnohem lehčí, když se chceme setkat s Ježíšem. Nemusíme 

překonávat hory doly, ale přesto nás jedna překážka občas potkává. Až vyluštíš která, 

popřemýšlej, co se s ní dá dělat. 

Pro správné odpovědi si vezmi Písmo svaté. 

1 - znamení, které vedlo mudrce  

2 - první dar mudrců  

3 - mudrci otevřeli své...  

4 - název pro slíbeného Zachránce  

5 - město Ježíšova narození  

6 - slavnost Tři králové  

7 - mudrci uviděli (Mt 2,11)  

8 - druhý dar 

 

Info: www.farnost-hnojnik.cz, www.facebook.com/farnosthnojnik 

9 - měsíc, ve kterém se slaví Tři králové  

10 - co přimělo mudrce, aby se vrátili 

domů jinudy?  

11 - král, který nechal povraždit 

betlémské děti  

12 - země Ježíšova narození (tenkrát) 13 

- evangelista, který píše o příchodu 

mudrců 
 

http://www.farnost-hnojnik.cz/
http://www.facebook.com/farnosthnojnik

