
Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít dítě. Dlouho 
za ně Boha prosili. Teď už byli staří a zdálo se nemožné, že by 
Alžběta mohla mít ještě miminko. Jednoho dne byl Zachariáš na 
řadě, aby vykonal službu v chrámu.

O:   Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

                         

V chrámě se Zachariáši náhle zjevil anděl. To ho velmi vyděsilo. Anděl řekl: „Neboj se, Zachariáši, tvá 
prosba byla vyslyšena. Tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan.“

O:   Doplň chybějící písmena do slov, která anděl řekl Zachariášovi:

         Tvá m ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ Alžběta 
  

        ti porodí s ___ ___ ___ a dáš mu jméno J ___ ___ .
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Vyplň následující údaje:  
Věk:
Datum narození:
Jméno:
Adresa:
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1. PŘÍBĚH:    Zachariáš a Alžběta
PŘEČTI SI:

Lukáš 1,5-25
KLÍČOVÝ VERŠ:

Lukáš 1,13 
Požádej někoho, 

aby Ti pomohl verš najít. A12
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Anděl mu řekl, že jeho dítě bude velmi zvláštní. Bůh ho použije k tomu, aby se lidé odvrátili od svých zlých cest a 
důvěřovali Pánu. Zachariáš nemohl uvěřit svým uším. On i jeho žena byli příliš staří, aby mohli mít dítě, a také to hned 
andělovi řekl.

O:   Následující věty zatrhni (   ) nebo označ křížkem ( X ), podle toho, zda jsou
        pravdivé či ne:

Zachariáš řekl, že jeho žena je příliš stará, aby měla dítě. 

Zachariáš uvěřil andělovi.

Gabriel oznámil Zachariášovi, že oslepne.

Když Zachariáš vyšel z chrámu, nemohl mluvit. Lidé si domysleli, že viděl zjevení. 

Brzy nato Alžběta otěhotněla. Anděl mluvil pravdu.

 
O:   Doplň chybějící písmena do klíčového verše, který nám připomíná, že Bůh naše modlitby vždy    
        slyší. Musíme ale věřit, že nám odpoví:

„Neboj se Zachariáši, 

tvá p __ __ __ __ __ 

byla v __ __ __ __ __ __ __ __.“
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Bůh vždy slyší naše modlitby. Chce, abychom věřili, že nám na ně odpoví.



Byla to úžasná doba. Zachariáš a Alžběta čekali dítě a anděl Gabriel byl poslán jinam 
s další zprávou. Tentokrát navštívil Alžbětinu sestřenici Marii. Marie nebyla vdaná, 
ale anděl jí řekl, že i ona bude mít syna. 

Měl se jmenovat Ježíš a měl být nazýván Božím Synem. Jména jsou velmi důležitá.

O:   Najdi následující jména v osmisměrce:

Marie

Gabriel

Ježíš

Syn Boží

Marie byla z toho, co jí anděl oznámil, zmatená. „Jak se to může stát?“ ptala se. „Vždyť nejsem vdaná!“

O:   Doplň chybějící písmena Mariiny otázky:

J __ __ se to může s __ __ __ ? Vždyť  n __ __ __ __ __ v __ __ __ __ !

Anděl jí vysvětlil, že na ni sestoupí Duch svatý. Stane se zázrak a její dítě se narodí jako Boží Syn.
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2. PŘÍBĚH:   Marie a Gabriel
KLÍČOVÝ VERŠ:

Lukáš 1,37 
PŘEČTI SI:

 Lukáš 1,26-38
Požádej někoho, 

aby Ti pomohl verš najít.
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O:   Vybarvi a nauč se klíčový verš, který nám pomáhá porozumět tomu, jak se takový zázrak                   
        mohl stát:

Lukáš 1,37

Marie uvěřila všemu, co anděl řekl. Jaký to byl rozdíl proti Zachariášovi, který zprávě od anděla nevěřil!

Marie byla ochotná přijmout Boží plán a stát se matkou velmi zvláštního Dítěte.

O:   Napiš ANO nebo NE za každou větu:

Marie andělovi nevěřila.

Na Marii měl sestoupit Duch svatý. 

Marie byla ochotná konat Boží vůli. 

Marie přijala Boží vůli pro svůj život. Nepochybně jí mnoho lidí nevěřilo. Přesto plně důvěřovala Bohu. 
A to by měl dělat každý z nás.
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3. PŘÍBĚH:  Narození Jana
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KLÍČOVÝ VERŠ:
Lukáš 1,76

PŘEČTI SI:
Lukáš 1,57-80

5.

Alžbětě se narodilo děťátko. Stalo se to přesně podle slov anděla Gabriela. 
Příbuzní a sousedé se sešli, aby blahopřáli rodičům, a všichni společně se radovali.  
Osmého dne bylo zvykem dát dítěti jméno. Často se dávalo jméno po otci. Všichni navrhovali, aby se dítě 
jmenovalo Zachariáš, ale Alžběta řekla: „Ne!“

O:   Vypiš první písmeno každého obrázku a zjistíš, jaké jméno chtěla dát dítěti jeho matka:

 
  
  

O:   Dokresli děťátko v Zachariášových rukou:

Ptali se tedy Zachariáše, jak se má dítě jmenovat. Nemohl 
odpovědět, protože byl doposud němý, ale napsal: 
„Jmenuje se Jan.“

O:   Podtrhni druhou část věty, o které si myslíš,                   
        že je správná:

Zachariáš nemohl odpovědět, protože:

si nemohl vzpomenout.  

nemohl mluvit.

chtěl, aby to rozhodla Alžběta.

Požádej někoho, 
aby Ti pomohl verš najít.
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O:   Doplň chybějící písmena ve zprávě, kterou Zachariáš 
napsal:

Jakmile Zachariáš napsal tato slova, 
přestal být němý a začal chválit Boha. 
Z toho, co se stalo, byli všichni překvapení 
a zpráva o tom se rozšířila po celém kraji. 
Lidé si uvědomili, že toto dítě je jiné a že 
Bůh pro něj připravil zvláštní cestu.

O:   Doplň chybějící písmena v následujících větách:

Když Zachariáš napsal, že jméno dítěte má být J ____ ____ , 

jeho ústa se otevřela a mohl ch  ____ ____ ____ ____ ____     B ____ ____ ____.

Všichni sousedé byli p ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ tím, co se stalo.

Když Zachariáš chválil Boha, řekl, že jeho syn se jednoho dne stane Hospodinovým prorokem. Připraví cestu pro 
příchod Pána Ježíše.

O:   Zakroužkuj správnou odpověď:

Kdo chválil Boha? Zachariáš / Gabriel / Jan         

Kdo se měl stát Hospodinovým prorokem? Zachariáš / Gabriel / Jan
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J ___ ___ ___ ___ ___ ___

S ___ 

J ___ ___
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Jan vyrostl a všechny věci se vyplnily přesně tak, jak řekl Bůh!
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4. PŘÍBĚH:  Narození Pána Ježíše

A12

PŘEČTI SI:
  Lukáš 2,1-7

7.

Marie očekávala narození svého děťátka. V jejím domě 
v galilejském Nazeretu bylo k jeho narození už vše 
připraveno. Přišlo však nařízení od římského císaře, že se 
každý musí dostavit do místa, kde se narodil, aby se zde 
nechal zapsat. 

Pro Marii a Josefa, který si Marii vzal za manželku, to 
znamenalo vydat se na dlouhou cestu do Betléma, kterému 
se říkalo Davidovo město.

O:   Doplň do mapy názvy měst, kde Marie žila a kam se měla s Josefem vydat.

Když došli do Betléma, město bylo tak plné lidí, že bylo těžké 
najít místo k ubytování. Všechny hotely a noclehárny byly 
obsazeny. Nikde nebylo místo. Nakonec však našli místo, kde 
mohli zůstat - ve chlévě!

Zde se Ježíš narodil. Marie ho zabalila do plenek a položila do 
jeslí, kam se dávalo krmení pro zvířata. Nikoho by ani nenapadlo, 
že dítě, která tam leží, je Někdo tak důležitý.

Požádej někoho, 
aby Ti pomohl verš najít.
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KLÍČOVÝ VERŠ:
Lukáš 2,7

N ___ ___ ___ ___ ___ ___

B ___ ___ ___ ___ ___

IZRAELSKÁ ZEMĚ
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8.

O:   KŘÍŽOVKA:

1. Jak se jmenoval manžel Marie?

2. Jak se jmenovalo město, kde Marie bydlela?

3. Kdo nařídil, aby se všichni nechali zapsat v rodném městě?

4. Jak se jmenovalo město, kde se Ježíš narodil?

5. V jaké oblasti se nacházel Nazaret? (nápověda: začíná na písmeno „G“)?

Na světě se denně rodí mnoho dětí, ale žádné z nich se nenarodilo jako Boží Syn. Vánoce jsou čas, kdy bychom 
se měli zastavit a poděkovat Bohu za jeho velikou lásku projevenou tím, že poslal svého vlastního Syna na tento 
svět, aby se stal naším Spasitelem.

O:  Doplň chybějící písmena:

Ježíš je B __ __ __ S __ __.

Ježíš přišel na svět, aby se stal naším S __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

J E S L E
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