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 1. PŘÍBĚH:      Zachariáš a Alžběta
 O čem je příběh:        Bůh odpovídá na modlitby

PŘEČTI SI:
Lukáš 1,5-25

   
  Vyplň následující údaje:
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   Datum narození:
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Zachariáš a jeho žena Alžběta se kdysi dlouhý čas modlili k Bohu, aby se jim 
narodilo děťátko. Teď už byli ale staří a zdálo se nemožné, aby Alžběta ještě měla miminko. Jednoho 
dne pracoval Zachariáš v chrámu. Přišel anděl a řekl mu, že jeho žena bude mít brzy syna. Měli mu dát 
jméno Jan.

Komu se narodí dítě?

A ___ ___ ___ ___ ___ ___

Jak se bude dítě jmenovat?

J ___ ___

Zachariáš tomu nemohl uvěřit. 
Anděl mu proto řekl, že dokud se 
dítě nenarodí, bude němý. Když se 
modlíme, musíme věřit, že Bůh na 
naše modlitby odpoví. 

Vybarvi andělova slova:
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Vybarvi obrázek:



                                          
Anděl Gabriel nejprve oznámil Zachariášovi
a Alžbětě, že budou mít syna. Potom navštívil 
Marii. Také jí řekl, že bude mít syna. Bude se 
jmenovat Ježíš.

Jak se jmenovala Ježíšova matka?

M ___ ___ ___ ___
Mariin Syn je daleko důležitější, než syn 
Zachariáše a Alžběty, protože je to Boží Syn - Syn 
samotného Boha.

Marie nevěděla, jak se něco takového může stát. 
Anděl ji však ujistil, že všechno bude v pořádku. 
Řekl:

Marie věřila všemu, co jí anděl řekl, na rozdíl od Zachariáše, který nevěřil! Marie s radostí přijala Boží plán a stala se 
matkou tohoto vzácného dítěte. I my musíme Bohu věřit naplno.  Narození Pána Ježíše bylo jedním z největších zázraků, 
které se kdy staly!
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  2. PŘÍBĚH:          Marie a Gabriel
   O čem je příběh:           Marie věří tomu, co Bůh říká     PŘEČTI SI:               

  Lukáš 1,26-38
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Vybarvi obrázek a dokresli Marii šťastnou tvář.

Vybarvi písmena. (Lukáš 1,37)
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    PŘEČTI SI:               
   Lukáš 1,57-80

  3. PŘÍBĚH:         Narození Jana
    O čem je příběh:          Boží sliby se naplňují 
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Narození miminka je vždycky velká událost. Narození Alžbětina 
děťátka však bylo zvláštní, protože ho oznámil anděl. Celá rodina 
i sousedé se na děťátko přišli podívat. Chtěli dítě pojmenovat po 
jeho otci, ale Alžběta řekla: „Ne!“ 

Když se ptali Zachariáše, napsal: „Jmenuje se Jan.“

Co napsal Zachariáš?

J ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

S ___

J ___ ___

Jakmile Zachariáš napsal jméno dítěte, mohl opět mluvit. Začal 
chválit Boha. Všichni se velmi divili tomu, co se stalo. Jan vyrostl ve 
významného muže, který připravil cestu pro příchod Pána Ježíše.

 

Dokresli děťátko v Zachariášově náručí.
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    PŘEČTI SI:               
       Lukáš 2,1-7

        4. PŘÍBĚH:         Narození Ježíše
            O čem je příběh:         Bůh dává svého Syna 
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Marie a Josef se museli vydat na dlouhou cestu z Nazaretu do Betléma. V tu dobu tam bylo 
mnoho lidí, ale nakonec přece našli místo k přenocování. Bylo to místo, kde přebývají zvířata. 
Tady se narodil Ježíš. Marie ho zavinula a položila do jeslí, kam se obvykle dává zvířatům krmení.

Podtrhni správné odpovědi:

Marii a Josefovi se podařilo najít místo v:

Ježíše položili do:

Denně se na světě rodí stovky dětí, ale ještě nikdy se nenarodilo takové dítě. Toto dítě je Boží Syn.
Nezapomeň poděkovat Bohu za jeho velkou lásku. Ukázal nám ji tím, že poslal svého vlastního Syna na 
tento svět, aby se stal naším Zachráncem.

Vybarvi obrázek. 
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