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Králové s sebou 
přinesli také dary. 
Jaké dary to byly, 
se dozvíš z tajen-

ky druhé luštěnky, 
když doplníš správ-

ná slova podle ob-
rázků do očíslova-

ných políček.

Putovali velmi 
dlouho, přišli až 

z Dálného východu. 
Hledali právě naro-
zeného židovského 

krále, aby se mu 
mohli poklonit. Šli 

za hvězdou, která je 
přivedla až k městu 

Betlému.

Pomůžeš třem 
králům najít cestu 

až k malému Ježíši?

Ahoj kluci,
měsíc leden je za dveřmi. V tomto měsíci je jen jeden velký svá-

tek, dokonce je to slavnost a známe ji jako svátek Tří králů. Nebudu 
mluvit o tom, kolik bylo králů, ani o tom, že to vlastně nebyli králové, 
ale mudrci. Mnohem důležitější je, že se tento svátek jmenuje jinak.
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1. V lednu je na zemi bílý ....

2. Když zamrzne rybník, nasadíme ......

3. Dříve se v lednu topilo ......

4. Držák na svíčku - ......

5. V lednu nosíme na hlavě ......

6. V lednu se zahřejeme teplým .....

no dopředu z různých proroctví 
a kdo ví z čeho všeho.

Cesta k  Pánu Ježíši a  jeho 
poznání je rychlejší skrze srd-
ce než skrze rozum. A máme to 
poznat i  my ministranti. Stojí-
me přece k Pánu Ježíši nejblíže, 
a tak bychom ho měli znát a vě-
dět, co od nás očekává. Mám na 
vás otázku: „Čím nejlépe slouží-
me Pánu Ježíši?“ Odpověď na-
jdete v tajence.

Jeho název je Slavnost Zjeve-
ní Páně. Je to slavnost, to zna-
mená, že je velmi významný. 
Natolik významný, že dříve se 
Vánoce slavily vlastně v  tento 
den. Dokonce jsou i země, kde 
tento svátek je významnější než 
25. prosinec, jako třeba Španěl-
sko, Rusko a další. Připomíná-
me si, že došlo ke zjevení, ale ne 
takovému, jak nás asi napadne, 
že najednou někdo něco uviděl.

Zjevení je  okamžik, kdy se ně-
kdo dává poznat. O tomto svátku 
je to Ježíš, který se dává poznat 
jako Boží Syn, Spasitel a  Král 
pohanským mudrcům (králům). 
To samé si vlastně připomínáme 
25. prosince. Tehdy to byli ale 
chudí a prostí pastýři z Betléma. 
Oni uviděli a poznali Pána Ježíše 
srdcem, a proto ho poznali dřív 
než mudrci, kteří byli vzdělaní 
a  o  Jeho narození věděli dáv-
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„Tady máš dárek k narozeni-
nám. Nový barometr.“

„Bezva. Ještě mi ukaž, jak se na 
něm nastavuje počasí.“

„Myslíte, pane doktore, že se 
mi ta rána na ruce zahojí tak, abych 
uměl hrát na klavír?“

„Určitě!“
„Tak to je super, já totiž na kla-

vír hrát neumím!“

Povídají si dva čtenáři.
„A kolik ty máš v knihovně kní-

žek?“
„Asi dvacet. Ale už mě upomí-

nali, že je musím vrátit.“


