
Ježíš se narodil

V době, kdy se Pán Ježíš
měl narodit, vydal vládce

Říma, císař Augustus,
císařské nařízení, kterému 
se říkalo census1, a které 

platilo pro celou
Římskou říši.

Já, císař Augustus,
vládce Říma,

nařizuji, že se každý
v mé říši musí zapsat
do soupisu obyvatel, 
své jméno a majetek.

1census: soupis
všeho lidu, který

žil v určité
oblasti.
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Josefova rodina byla
z Betléma, malého
městečka blízko

Jeruzaléma. Tak vzal
Josef Marii, svoji

snoubenku, a vydali se 
na  dlouhou a 

strastiplnou cestu do 
dalekého Betléma.

Každý člověk se musí dostavit 
na místo, kde se narodili jeho 

předkové, a zapsat se do 
seznamu a platit daně.
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Byla to opravdu dlouhá a
únavná cesta a Marie už

brzy čekala, že se jí narodí
děťátko. A tak šli pěšky, 
den za dnem, přes hory a 

doly, dokud nedošli do
Betléma. 
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Ach Josefe, jsem
tak unavená. Najdi 
nám místo na spaní.

Ano, Marie, byla to
dlouhá cesta. Zeptám 

se tady, na nějaký 
pokoj pro hosty.

Dlouho jsme cestovali 
a moje žena je 

unavená. Potřebujeme 
nějaký pokoj na spaní.
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Je mi to líto!
Betlém je v těchto 

dnech úplně přeplněný.

Mnoho lidí se přišlo dát
 zapsat. Nemám vůbec

žádnou volnou místnost.

Jediné místo, které
vám mohu na noc 

nabídnout, je sláma
v mém chlévě.

Děkujeme ti, laskavý 
pane. Přespíme zde 

moc rádi.
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Josefe,
děťátko se
dnes narodí!

Ach, drahá Marie,
připravím pro
tebe místo.

Tady je. Půjdu..
Přinesu nějakou

vodu.

Marie, no nic moc to tady
není, ale nakonec si zde

můžeme přes noc
odpočinout a zvířátka 

nám dají teplo.
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Josef udělal pro Marii malou postel a zde, v tomto
hrozném místě, se Marii narodil její první syn, 

Ježíš. Zabalila ho do plínek a něžně ho položila do 
jeslí.

Spi, můj malý
princi, spi..
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Té noci pásli nedaleko Betléma
pastýři své ovečky.

Je všechno
v pořádku?

Najednou se objevil anděl.
Pastýři se báli. Nebojte se!

Mám pro vás
dobrou zprávu.

Ano, naše ovečky
odpočívají.

A je krásná noc.
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Dnes se vám
v Betlémě narodil

Spasitel,
Kristus Pán.

Najdete tam
děťátko zabalené 
do plínek, jak leží

v jesličkách.

A v tu chvíli se na nebi objevilo mnoho
andělů a zpívali a chválili Boha:

,,Sláva Bohu na nebi a pokoj všem 
lidem na zemi.”
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Pojďme se podívat
do Betléma na to

děťátko!

Podívejte se,
tady ve chlévě

je světlo!

Rychle!
Pojďme tam!
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A tak brzy našli chlév 
a v něm uviděli Marii,

Josefa a malé děťátko.
Přesně tak, jak jim
o tom řekl anděl.
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Pastýři pak šli, a každému
vyprávěli tu radostnou zprávu

co viděli a všechno,
co jim řekl anděl.

Co se 
stalo?

Dnes se nám
narodil Spasitel!
Tady v Betlémě!

Děkujeme ti Bože,
že jsi nám poslal 
Spasitele a že
jsme ho viděli.

Vstávejte!
Všichni

vstávejte!
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