
 

BETLEHEM, CESTA, DARY, DIEŤA, 

JÁNKRSTITEĽ, KRAJINA, KRISTUS, KRST, 

KRÁĽ, MATÚŠ, MESIÁŠ, MOCNEJŠÍ, 

MUDRCI, MYSLIEŤ, NAŠLI, NEBO, OBUV, 

ODEV, OTVORIŤ, OČAKÁVANIE, PANNA, 

PROROK, PÁN, SEN, VEĽKŇAZI, VODA, 

VÄZENIE, VÝCHOD, ZACHARIÁŠ, 

ZAĽÚBENIE, ZEM, ĽUD  

Môj krst: 

Zisti a vypíš: 

 

Moje krstné meno: __________________ 

Dátum krstu:______________ 

Miesto krstu:_______________________ 

Meno kňaza/diakona, ktorý ma pokrstil: 

__________________________________ 

   

Zo svätého evanjelia podľa Lukáša: 

Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi 

v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. 

Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás 

krstím vodou. No prichádza mocnejší, 

ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať 

mu remienok na obuvi. On vás bude 

krstiť Duchom Svätým a ohňom.“ 

Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol 

pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa 

nebo, zostúpil na neho Duch Svätý 

v telesnej podobe ako holubica a z neba 

zaznel hlas:  

„______________________________, 

v tebe mám zaľúbenie.“ 

Odpoveď sa ukrýva v osemsmerovke 

alebo v Lk 3, 22b. Obrázky vyfarbi. 
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Slávnosť Zjavenia Pána a Nedeľa Krstu Pána 

 
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša: 

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil____________, 

prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený 

židovský ________? Videli sme jeho__________________ na východe a prišli 

sme sa mu pokloniť.“ Keď to počul kráľ________________, rozrušil sa a celý 

Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od 

nich, kde sa má narodiť’________________. Oni mu povedali: 

„V judejskom_____________________, lebo tak píše prorok: ‚A ty, Betlehem, 

v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, 

lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.‘“ Tu si dal 

Herodes potajomky zavolať __________________a podrobne sa ich 

povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema 

a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, 

oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“ Oni kráľa vypočuli a odišli. 

A hľa, hviezda, ktorú videli na______________, išla pred nimi, až sa zastavila 

nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. 

Vošli do domu a uvideli______________ s Máriou, jeho matkou, padli na zem 

a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary:-

____________________________________________. A keď vo sne dostali 

pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do 

svojej___________. 

1. Doplň biblický text: 

Ježiš, kráľ, hviezdu, 

Herodes, Mesiáš, 

Betleheme, mudrcov, 

východe, dieťa, zlato, 

kadidlo a myrhu, 

krajiny 

2. Bludisko: Pomôž mudrcom nájsť cestu. 

3. Odpovedz: 

1) Aké znamenie ukázalo mudrcom cestu? 

2) Aké dary doniesli mudrci Ježišovi? 

3)U koho sa zastavili mudrci v Jeruzaleme? 


