
1 



Obrázek 2 

Netrvalo dlouho a Marii nastala chvíle, kterou každým 
dnem očekávala - porodila miminko a s Josefem mu 
dali jméno Ježíš - tak jak jí to v Nazaretě řekl anděl 
Gabriel. Maria děťátko zabalila do plínek a Josef mu 
připravil postýlku v jeslích vystlaných měkkým senem. 
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Obrázek 3 

Na pastvinách v okolí Betléma odpočívali u ohně pastýři 
a hlídali svá stáda ovcí. Najednou se kolem nich vše 
rozzářilo a před nimi se objevil anděl. Velmi se polekali, 
ale anděl jim hned řekl: „Nebojte se! Mám pro vás, i pro 
všechny lidi, radostnou zprávu. Dnes v noci se ve stáji u 
Betléma narodil Boží Syn! V tu chvíli se kolem něho 
objevili další andělé a všichni radostně zpívali: „Sláva na 
výsostech Bohu a na zemi pokoj všem lidem, kteří ho 
milují!“ 
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Obrázek 4 

Když se kolem pastýřů opět rozhostila noční tma, 
nemeškali a rozběhli se hledat tu 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. Pak 
se vrátili ke svým stádům a radostně oslavovali Boha. 
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Obrázek 5 

V té době také do Izraele přišli z dalekých zemí moudří 
muži, kteří věděli o znamení, které se má objevit v době, 
kdy se narodí židovský král. Tím znamením byla jasná 
hvězda na noční obloze. Mudrci se vydali na dlouhou 
cestu, každý s sebou vzal vzácné dary a putovali tím 
směrem, kde zářila jasná hvězda. 
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Obrázek 6 

Hvězda jim stále ukazovala cestu, až dorazili k Betlému. 
Když nalezli Marii a Josefa s maličkým Ježíšem, klaněli 
se mu a položili před ním všechny vzácné dary, které s 
sebou vezli: zlato, voňavé kadidlo a mast zvanou myrha. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Vánoční příběh s omalovánkami byl poskytnut z internetových stránek projektu www.deti.vira.cz. Stránky jsou součástí projektu 
www.vira.cz, které provozuje Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském. Děkujeme za laskavé poskytnutí textů a ilustrací pro projekt Stopy. 
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(Ke každému obrázku patří jeden text, zkontrolujte si na začátku podle čísel, že čtete správný text) 

Obrázek 1 

V době, kdy Maria s Josefem očekávali narození miminka, vydal 
tehdejší císař Augustus příkaz, aby se v celé říši provedlo sčítání 
lidí. Každý se musel vydat do města, ze kterého pocházela jeho 
rodina. A tak Josef s Marií opustili Nazaret a vydali se na 
náročnou cestu do města Betléma. Když po dlouhém a únavném 
putování dorazili za brány Betléma, všude bylo plno lidí a Josef 
marně hledal volné místo, kde by se mohli ubytovat. Procházeli 
městem, ale všechny hostince už byly obsazené. Ani u 
posledních dveří Josef nepochodil. Jediné, co mu mohl hostinský 
nabídnout, byla stáj pro dobytek za branami města. Josef s Marií 
se tam tedy vydali a konečně si mohli odpočinout. 

 


