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Příběh o Třech králích
O Vánocích si připomínáme narození Ježíše Krista, o kterém se také píše v Bibli. 
Ježíš se narodil v Betlémě před více než 2000 lety. Jeho maminka byla Panna 
Maria, tatínek se jmenoval Josef.

Ještě před Ježíšovým narozením lidé očekávali příchod židovského krále, který 
zachrání lidstvo. Mudrcové na Východě sledovali každý den oblohu a když se měl 
Ježíš narodit, poznali to podle hvězd. Na nebi se totiž objevila velká a zářivá 
hvězda. 

Mudrcové se chtěli nově narozenému králi poklonit a přinést mu dary. Naložili 
proto největší drahocennosti své doby – zlato, kadidlo a myrhu na velbloudy a 
vydali se na dalekou cestu.

Po narození Ježíše se mu přišli poklonit tři králové. Podle 
legendy se jmenovali Kašpar, Melichar a Baltazar a byli to 
učení muži z Východu. Příběh o nich je napsaný v Bibli.

SVáTeK Tří Králů SlaVíMe KaŽDÝ rOK STeJNĚ: 6. leDNa

Bible je jedna z nejvýznamnějších knih světa, říká se jí Kniha 
knih. Křesťané věří, že je to kniha, kterou lidem daroval Bůh.

Jsou v ní zachyceny příběhy od vzniku světa až po proroctví 
budoucnosti. 

VÍŠ, CO JE TO BIBLE??
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V té době vládl v zemi král Herodes. Moudří 
muži z Východu za ním přišli a ptali se:  „Kde 
je ten nově narozený král? Pozorovali jsme na 
nebi hvězdu, která byla znamením jeho naro-
zení.”

Král Herodes se polekal. Bál se, že by ho nový 
král mohl zbavit trůnu. 

Herodes poslal mudrce z Východu do Betléma, 
aby dítě našli, a pak mu dali zprávu. řekl jim, že 
se chce dítěti také poklonit, ale ve skutečnosti 
ho chtěl nechat zabít.

Mudrci našli podle hvězdy děťátko v jesličkách, 
poklonili se mu a dali dary. Pak se vrátili domů. 
Králi Herodetovi nic neřekli. Ve snu se jim uká-
zala pravda, že chce Herodes děťátko usmrtit.

JaK Se JMeNuJe zVíře, Na KTeréM JeDOu Tři KrálOVé Na 
NašeM OBrázKu??
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? NaJDi KaŽDé KrálOVSKé KOruNĚ SPráVNÝ STíN.

Víš, proč nosí králové korunu? Koruna je odznakem moci. Je bedlivě střežená, 
protože jedině s tou správnou korunou může být král opravdovým králem. Koruna 
je velmi cenná. Bývá vyrobena ze zlata a posázena drahými kameny.

cO zNaMeNá rčeNí: NeNí 
VšecHNO zlaTO, cO Se TřPyTí?
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V noci ve snu poručil Bůh Josefovi, aby vzal Ježíška a jeho maminku Marii do egypta 
a zůstali tam, dokud je nepřestane Herodes hledat. To Josef hned v noci udělal. Vzal  
Marii a Ježíška a vydali se na cestu.

? VyBarVi OBrázeK Marie, JOSeFa a JeŽíšKa.

číM Je POušť POKryTá? NaPOVí Ti HáDaNKa??
Děti ze mě staví hrady, 
když jsem mokrý, 
to jsou rády. 
a jak oschnu na sluníčku, 
neuděláš bábovičku.

co to je?

cesta do egypta byla dlouhá a vedla především pouští.
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Kdybyste se chtěli vydat do Betléma z domova pěšky, museli byste ujít více než 
3500 km. To je pořádně daleko. Pěšky byste tuto trasu šli 25 dnů ve dne i v noci 
bez zastavení.

VyBarVi OBrázKy, KTeré JSOu SPOJeNé S POušTí.?

NaKreSli, z JaKé STraNy Přišli Tři KrálOVé DO BeTléMa.?

STŘEDOZEMNÍ
MOŘE

EGYPT

SÝRIE

JORDÁNSKO SAUDSKÁ ARÁBIE

IRÁK

IZRAEL

Betlém
záPaD VÝcHOD

SeVer

JiH
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Noční obloha

lidé od dávných dob zkoumají hvězdy proto, že jsou krásné a tajemné. Dáva-
jí jim jména a hledají mezi nimi souvislosti. Postavení hvězd na obloze lidem 
připomínalo různé postavy, zvířata i věci, a tak podle nich pojmenovávali jednot-
livá souhvězdí. 

zKuS uHODNOuT, JaK Se JMeNuJí SOuHVĚzDí. zVířaTa Ti NaPOVí.?

Tříkrálové pranostiky

Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se 
planetami a bude úrodno.

Na Tři krále zima stále, mnoho hvězd 
a o skok dále.

Na Tři krále mnoho hvězd - urodí se 
hodně bramborů.

Pranostika je lidová moudrost, 
která vychází z pozorování 
přírody. zpravidla se týká 
předpovědi počasí, úrody nebo 
jiné důležité události.

VÍŠ, CO JE TO pranOsTIka??
zaJíc, ryS, JeřáB, lišTičKa, MalÝ MeDVĚD, VlK
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zlato, kadidlo a myrha

Tři králové přinesli Ježíšovi vzácné dary, které patřily k tomu nejcennějšímu, co 
v tehdejším světě bylo možno darovat.

zlato bylo považováno za nejhodnotnější kov a vyjadřovalo velikou úctu  
k novorozenému dítěti.

Kadidlo je pryskyřice z kmene kadidlovníku. Stoupající dým z kadidla  
je symbolem modliteb, které stoupají k Bohu.

Myrha je také vonná pryskyřice. Používala se mnoha způsoby – jako vůně, jako 
léčivá mast nebo jako utišující prostředek. 

DOMaluJ KrálůM Dary, KTeré ByS PrO JeŽíše VyBral Ty.  
řeKNeš OSTaTNíM PrOč??
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zvyky a obyčeje

Svěcení vody a dalších 
věcí
V kostelech se na Tři krále světí voda, 
křída, kadidlo a další předměty. Svěcení znamená, 
že se předměty stávají posvátnými a je jim prokazová-
na zvláštní úcta.

Tříkrálová svěcená křída
Svěcená křída má velikou moc. z pohádek možná znáš 
případ, kdy hrdina namaluje svěcenou křídou kruh, kam 
čert nebo jiný zlý tvor nemůže. 

Posvěcenou tříkrálovou křídou se také píše ochranné 
požehnání na dveře domů K † M † B †. často se to vykládá 
jako počáteční písmena jmen Kašpar, Melichar, Baltazar, 
ale znamená to: ať Kristus požehná tento dům (christus 
Mansionem Benedicat). Mezi písmeny se nepíše plus, ale 
křížek. Tři křížky znamenají Nejsvětější Trojici - Bůh Otec, 
Syn a Duch Svatý.

Tříkrálové koledování
Tříkrálové koledování se dochovalo dodnes. 

Dříve chodívaly chudé děti koledovat jídlo, učitelé se svými žáky a někde i kněz 
s ministranty. Ti žehnali příbytky a světili předměty. 

Dnes chodí koledovat zástupci dobročinných organizací. Vybírají peníze na pod-
poru chudých. Jeden z králů má vždy začerněnou tvář. lidé si představovali, že 
je z afriky. 

Někde se vypravují tříkrálové průvody, které procházejí vesnicí nebo městem.

Věštění budoucnosti
Podobně jako o Vánocích, i na Tři krále se lidé pokoušeli zjistit budoucnost. 
Například dali pod hrnečky různé předměty a podle toho, jaký symbol si člověk 
vybral, to se mu mělo v budoucnosti přihodit. 

K+M+B
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1. My tři králové jdeme k vám, 
štěstí, zdraví vinšujem vám. 

2. štěstí, zdraví, dlouhá léta, 
my jsme k vám přišli zdaleka.

3. zdaleka je cesta naše, 
do Betléma mysl naše.

4. a co ty tam, černý, vzadu 
vystrkuješ na nás bradu.

5. a já, černý, vystupuju 
a nový rok vám vinšuju.

6. a my všichni vystupujem 
a nový rok vám vinšujem.

zaHraJTe Si Hru.

Kimova hra (hra na věštění)
Vezměte 9 hrnečků. Připravte si odpovídající počet předmětů. Nechte děti, 
ať se půl minuty dívají na předměty. Nechte je předměty pojmenovat. Pak 
předměty schovejte pod hrníčky. Děti musí ve správném pořadí pojmenovat, 
co se pod kterým hrnečkem skrývá. Můžete začít s méně předměty a postupně 
přidávat. 

Náš tip: Dejte pod hrnečky předměty, které mohou věštit do budoucna pozitivní 
věci. Například: jablko - zdraví, tužka - vzdělání, kamínek - síla, malá hračka - 
radost, slánka nebo kytička - štěstí, penízek - bohatství, sladkost - sladký život, 
gumička - pružnost, ořech - odolnost. a zkuste si s dětmi zahrát na věštění, co je 
v příštím roce čeká.

My tři králové
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20 by 20 orthogonal maze
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POMOz MuDrcůM NaJíT ceSTu za BeTléMSKOu HVĚzDOu.?
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Návod na výrobu betlémské hvězdy
Potřebujeme 6 listů papíru a4, lepidlo a nůžky.

1. list a4 přehneme na 2x, odstřihneme čtverec a 
složíme do trojúhelníku.

Nastříhneme 4 pruhy...
#

... podle vzoru.

#
#
#

Papír rozložíme. Slepíme prostřední pruh.

Papír otočíme a slepíme 
další pruh.

Opět otočíme a slepíme 
třetí pruh.

Otočíme a slepíme  
poslední pruh.

zbylých 5 papírů 
připravíme stejným 
způsobem.

Pak slepíme 3 strany 
hvězdy ve špičce.

Dolepíme zbylé 3 strany.


