
V těch dnech vydal římský císař Augustus nařízení, že se má po 
celé říši provést sčítání lidu. Každý má jít do svého rodiště, aby 
tam byl zapsán. Josef tedy vzal svou mladou ženu Marii a vydali 
se spolu na jih do místa, kde se Josef musel zapsat. Bylo to  
město Betlém, rodiště krále Davida. 

Město  
Betlém 
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Obrázek 2 

V Izraeli to vřelo a vzpoura proti Římanům visela ve 

vzduchu. Mnozí očekávali Mesiáše, který by je 

vysvobodil a vyhnal Římany ze země. V takové době 

žili Maria a Josef. Když konečně dorazili do Betléma, 

všude bylo plno lidí a Josef marně hledal volné místo, 

kde by se mohli ubytovat. Jediné, co mu mohl 

hostinský nabídnout, byla stáj pro dobytek za branami 

města.  



Prosím Vás! Nutně 
potřebujeme nějakou 
místnost. Už jsme to 

zkusili všude. 

V Izraeli to vřelo a vzpoura 
proti Římanům visela ve 
vzduchu. Mnozí očekávali 
Mesiáše, který by je  
vysvobodil a vyhnal Římany 
ze země. V takové době žili 
Maria a Josef. 

Moc Vás prosím. 
Dítě se může  

narodit každou 
chvilku. Někde se 
přece musí najít 

kousek místa. 

Je mi líto pane. Máme plně 
obsazeno už několik týdnů. 
Jste tu na sčítání, co? No 

já za to nemůžu. Za to  
můžou Římani. 

Není to nic moc, ale 
aspoň je tu sucho a 
teplo. A nic jiného  

nemáme. Vezmi to  
Josefe. Dítě 
už je tady. Bereme 

to. 
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Obrázek 3 

Dnešní noci se mají naplnit slova dávného proroctví. 

Největší král, jakého kdy svět uvidí, má konečně přijít k 

lidu, který po něm po staletí toužil. Ale nepřijde v čele 

mohutného vojska, s vlajícími korouhvemi a vztyčenými 

štíty. Přišel na svět jako bezmocné nemluvně narozené 

v chlévě. 



Před dávnými lety napsal prorok Micheáš tato slova:  
„Z tebe, Betléme, ačkoli jsi maličký, vzejde vládce  
Izraele, jehož rod sahá až do dávných věků. On bude  
vládnout mocí, jež je od Boha... A on přinese mír.“ 

Dnešní noci se tato slova mají naplnit. 
Největší král, jakého kdy svět uvidí, má 
konečně přijít k lidu, který po něm po 
staletí toužil. Ale nepřijde v čele  
mohutného vojska, s vlajícími korouhvemi 
a vztyčenými štíty. 

Přišel na svět jako bezmocné 
nemluvně narozené v chlévě. 
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Obrázek 4 

Na kopcích nad městem hlídali pastýři svá stáda, 

stejně jako jejich předkové po řadu pokolení. A jak tak 

seděli kolem ohně, stalo se cosi podivuhodného. Zjevil 

se Boží anděl a ozářila je velká záře. Zděsili se! Ale 

anděl jim řekl: Nebojte se! Přináším vám úžasnou 

zprávu! Dnes se ve městě Davidově narodil váš 

Spasitel. V té chvíli se objevil veliký zástup andělů a 

zpívali: Sláva Bohu na výsostech! A na zemi pokoj těm, 

kdo mu působí radost. 



Na kopcích nad měs-
tem hlídali pastýři 
svá stáda, stejně  
jako jejich předkové 
po řadu pokolení. 

A jak tak seděli  
kolem ohně, stalo se 
cosi podivuhodného... 

Zjevil se Boží anděl a ozářila je velká záře. Zděsili se! 
Ale anděl jim řekl: 

Nebojte se! Přináším vám 
úžasnou zprávu! Dnes se ve 
městě Davidově narodil váš 
Spasitel. Najdete děťátko 

zavinuté v plenkách, položené 
do jeslí. Podle toho ho  

poznáte. 

V té chvíli se objevil 
veliký zástup andělů  
a zpívali: 

Sláva Bohu na výsostech! 
A na zemi pokoj těm, kdo 

mu působí radost. 
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Obrázek 5 

Pastýři nemeškali a rozběhli se hledat stáj, o které jim 
řekl anděl. V jesličkách opravdu nalezli novorozené 
děťátko. Poklonili se mu a pak Marii a Josefovi 
pověděli vše, co jim řekl anděl. Poté se vydali do ulic a 
po celém Betlémě rozhlašovali o té veliké události, 
kterou právě prožili. Ale divy, které doprovázely 
narození toho dítěte, zdaleka neskončily.  



Ale divy, které doprovázely narození toho dítěte, zdaleka neskončily. 

Viděls to? To byli 
andělé! Rychle,  

tohle musíme vidět! 

Máte tam uvnitř dítě? 

Ano, ale proč 
vás to  

zajímá? 

Ti andělé!  
A tolik světla 

a zpěvu! 

To nic,  
právě usnul. 

Mohli bychom 
se na něj  
podívat? 

To bylo andělů!  
Zpívali a zářili  

ve tmě. Řekli, že  
v jeslích bude dítě. 
A vážně, ono tu je! 

Řekli: „To je ten, na 
kterého čekáte.“ 

Myslím, že je to on. 
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Obrázek 6 

Jistému Simeonovi, spravedlivému a zbožnému muži, 
Bůh přislíbil, že nezemře, dokud neuvidí Mesiáše. 
Když Ježíše uviděl, zvolal: Teď mohu v klidu zemřít! Na 
vlastní oči jsem uviděl spásu. Veliké světlo, které ozáří 
cestu všem národům a přinese slávu Izraeli.  



Jistému Simeonovi, spravedlivému a zbožnému muži, 
Bůh přislíbil, že nezemře, dokud neuvidí Mesiáše. Když 
Ježíše uviděl, zvolal: 

Teď mohu v klidu zemřít!  
Na vlastní oči jsem uviděl 
spásu. Veliké světlo, které 
ozáří cestu všem národům   

a přinese slávu Izraeli. 
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Obrázek 7 

Jednoho večera přijela do paláce krále Heroda skupina 

významných pocestných z východu. Ač byli unavení 

dlouhou cestou, jejich zrak se stále upíral k obloze, kde 

začínaly probleskovat hvězdy. 



Jednoho večera přijela do paláce krále Heroda skupina 
významných pocestných z východu. 

Ač byli unavení dlouhou cestou, jejich zrak se 
stále upíral k obloze, kde začínaly probleskovat 
hvězdy... 
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Obrázek 8 

Herodes věděl, že proroci označili Betlém za místo 
narození Mesiáše, a poslal je tam. Herodes se držel při 
moci jen díky lsti a úskokům, což ho však učinilo 
nesmírně podezřívavým. Hned myslel na to, že chce-li si 
udržet trůn, musí dítě zabít.  



Herodes věděl, že 
proroci označili 
Betlém za místo 
narození Mesiáše, 
a poslal je tam. 

Buďte pozdraveni!  
Cestujeme z dalekého 

východu a hledáme 
židovského krále. 

Našli jste ho. 
Já jsem 

Herodes, král 
Izraele. 

V tom případě 
jsme se do-

pustili nějaké  
chyby. 

Zaznamenali 
jsme novou 

hvězdu,  
něco v naší 
době neslý-

chaného. 

Dovedla nás 
sem, kde se 
má narodit 
král Židů. 

Herodes se držel při moci jen díky 
lsti a úskokům. 

Hned myslel na to, že chce-li si 
udržet trůn, musí dítě zabít. 

 

Důkladně se na to 
dítě vyptejte. Chci 

se mu také  
poklonit! 
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Obrázek 9 

Mudrci šli za hvězdou, až se zastavila nad místem, kde 

dítě spalo. Židovského krále nenalezli v paláci, ale v 

obyčejném domě, v péči prostých lidí. 



Kdo to tluče 
takhle pozdě? 

Mudrci šli za hvězdou, až 
se zastavila nad místem, 
kde dítě spalo. 
Židovského krále  
nenalezli v paláci, ale  
v obyčejném domě,  
v péči prostých lidí... 

Já jsem dnes  
nikoho nepozvala. 
Podívej se prosím, 

kdo to je. 

Buďte  
pozdraveni!  

Hledáme  
židovského  

krále. 

Maria, tomu 
nebudeš  

věřit! 
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Obrázek 10 

Mudrci neváhali vstoupit do prostého domku a vyložit 

tam dary hodné krále: zlato, kadidlo a myrhu. Spatřili 

dítě, kvůli němuž vážili tak dalekou cestu a poklonili se 

mu. Tu noc se Josefovi zdál hrozný sen. Musí hned 

vzít Marii a Ježíše a uprchnout do Egypta. To, co Josef 

viděl, mu stačilo. Varování se nedalo brát na lehkou 

váhu. 

  
Komixové zpracování vánočního příběhu z knihy "Kreslená Bible" , vydalo Karmelitánské nakladatelství, autoři Jeff Anderson a Mike 

Maddox. Děkujeme Karmelitánskému nakladatelství a projektu www.deti.vira.cz. za laskavé poskytnutí textů a ilustrací pro projekt Stopy. 

Projekt Stopy - Objevování stop lidí minulosti a současnosti         

v kostele Pražského Jezulátka je spolufinancován Evropskou unií  



Josefe, zdál se nám sen 
o Herodovi, nevěř mu! 
Čeká, že mu přineseme 

zprávu. 

Mudrci neváhali vstoupit do prostého domku a vyložit tam 
dary hodné krále: zlato, kadidlo a myrhu. 

Spatřili dítě, kvůli němuž vážili tak dalekou cestu  
a poklonili se mu. 

My se ale vrátíme 
domů oklikou,  

abychom se mu  
vyhnuli. 

Tu noc se Josefovi zdál hrozný sen. Musí hned vzít  
Marii a Ježíše a uprchnout do Egypta. 
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(Ke každému obrázku patří jeden text, zkontrolujte si na začátku podle čísel, že čtete správný text) 

 

Obrázek 1 

V těch dnech vydal římský císař Augustus nařízení, že 
se má po celé říši provést sčítání lidu. Každý má jít do 
svého rodiště, aby tam byl zapsán. Josef tedy vzal svou 
mladou ženu Marii a vydali se spolu na jih do místa, kde 
se Josef musel zapsat. Bylo to město Betlém, rodiště 
krále Davida.  

 


