
TI, KTEŘÍ HLEDAJÍ JEŽÍŠE 

Návštěva mudrců 

Šestého ledna v liturgii slavíme Zjevení Páně (Epifanii) – událost, při které se Ježíš ukázal lidem 

z dalekých krajin – třem mudrcům. 

Předškolní děti (3-6 let) 

Nový rok 

Na začátku nového roku se setkáváme se třemi důležitými svátky: Matky Boží Panny 

Marie, Zjevení Páně (Epifanie) a svátkem Křtu Páně. Dnes se budeme věnovat svátku 

Epifanie. Když se setkáme s dětmi po vánočních prázdninách, můžeme jim vyprávět o 

návštěvě mudrců a prožívat ji s nimi.  

Kdo je toto dítě 

Epifanie je řecké slovo, které v překladu znamená „představení někoho“. V den tohoto 

svátku oslavujeme Ježíše, který se nám ukazuje jako Bůh, Pán a král celého vesmíru.   

Přečteme si předem text v evangeliu sv. Matouše (2,1-12), který se o této události 

zmiňuje jako jediný ze všech evangelistů.  

Katechismus  

Vycházíme z úryvku Mt 2,1-12. 

Příběh mudrců ukazuje, že nejen Židé očekávali Spasitele. Mudrci představují vzdálené 

národy, k nimž Pán nemluvil přímo jako k lidu Izraele, ale kteří jsou také povoláni 

účastnit se Ježíšova vítězství dobra nad zlem, života nad smrtí a lásky nad nenávistí. 

Ježíš se mudrcům ukazuje jako Bůh, Pán nebes a král vesmíru. Slovo „epifanie“ 

znamená „projevení se, představení někoho“. Tato slavnost korunuje a naplňuje oslavu 

narození Ježíše Krista na zemi.  

Mudrci přinášejí dary: zlato Králi, kadidlo Bohu a myrhu člověku a Ježíš dary lidí 

přijímá.  

 (Převzato z národního katechismu pro děti Italské biskupské konference) 

Mudrci hledají Ježíše 

„Říkají nám také mágové, ale nejsme nějací čarodějové z pohádek, kteří umí kouzlit. Na 

východě, odkud pocházíme, „mág“ znamená moudrý člověk.  

Hodně jsme se zabývali hvězdami, a proto jsme zjistili, že by se mělo narodit mimořádné 

děťátko, král, který je větší než každý jiný. Moc jsme si ho přáli uvidět… a najednou 

jsme objevili, že existuje hvězda, která silně září a může nám ukazovat cestu. 

Připravili jsme se tedy na dlouhou cestu: vzali jsme si s sebou jídlo, vodu, přikrývky, 

stany a také dary: zlato pro krále, kadidlo pro Boha a myrhu pro uctění lidského těla. 



Překročili jsme hory, přešli jsme pouště a nížiny, přebrodili řeky a prošli města. Šli jsme 

vždycky v noci, protože ve dne hvězdy nejsou vidět. V Jeruzalémě na nás Herodes 

vyzvídal, kde by to dítě našel, aby se mu mohl jít poklonit. Pak jsme se znovu vydali na 

cestu, dokud se hvězda nezastavila nad jeskyní pastýřů, ve které jsme spatřili děťátko 

položené v jeslích.  

Mysleli jsme si, že najdeme mocného krále v přepychovém paláci, a on místo toho ležel 

na slámě. Položili jsme před něj své dary. Děťátko se na nás podívalo a my jsme 

pochopili, že to nestačí, že po nás chce naše srdce plné lásky k němu a ke všem, kteří tam 

v tu chvíli byli.“ 

Hra „Hledáme hvězdy“  

1. Děti rozdělíme na tři skupiny, které pojmenujeme podle jednotlivých mudrců 

Kašpar, Melichar a Baltazar (vybarvíme a vystřihneme je z pracovního listu).  

2. Tři skupiny se vydají na předem vytvořenou cestu, kterou prý kdysi dávno 

procházeli mudrci. Délku a obtížnost cesty přizpůsobíme věku dětí, času, který máme 

k dispozici, a místu, kde se bude cesta odehrávat. 

3. Připravíme tři různé cesty, které se na svém konci spojí. Vše bude vrcholit u 

jesliček s Ježíškem. 

4. Děti musí překonat zkoušky, které představují hory (přelézají lavici), pouště (musí 

najít láhev s vodou), nížiny (rychlý běh k nějakému cíli), přebrodit řeky (cihly po 

kterých musí přejít) atd. 

5. Po každé překonané zkoušce skupina dostane hvězdu z kartónu (můžeme je 

připravit s dětmi předem). 

6. Nakonec se všechny děti setkají před Ježíškem v jeslích. Jesličky připravíme 

předem: např. slámu, na kterou položíme hračku – miminko, zabalené do bílého plátna, 

kterému přinesou své hvězdy a zazpívají koledu. Uzavřít můžeme tím, že si každý může 

Ježíška pochovat. 

Pracovní list  

 Děti mohou kresby vybarvit.  

 Společně najdeme cesty, které musí mudrci projít, aby došli k Ježíši (poslední část  

cesty je stejná pro všechny tři). 

 Děti mohou doplnit cesty mudrců nalepovacími hvězdičkami.  

 Při hledání cesty můžeme s dětmi hovořit i o darech, které mudrci Ježíškovi 

přinesli a které mají děti na obrázku v rukách. Zmínit můžeme i jejich smysl.  
  



Závěrečná modlitba: 

Katecheta: 

Stejně jako mudrci přinesli Ježíši své zlato, můžeme i my spolu s nimi přijmout teď 

Ježíše za svého krále. Stejně jako mu přinesli kadidlo, můžeme teď Ježíše jako Božího 

Syna chválit ve svém srdci. Jako mu přinesli myrhu k pomazání mrtvého těla, tak mu 

teď můžeme děkovat za to, že se stal člověkem a zachránil nás skrze svůj kříž a 

vzkříšení. Amen. 

Pokud má katecheta k dispozici příslušné pomůcky (zlato, kadidlo a myrhu), může je při 

modlitbě použít, nebo je možné si s sebou vzít pouze kadidlo a po modlitbě ho dětem 

ukázat a dát jim k němu přičichnout. 

 
 
 
Autor: Anna Maria Ambrosini.  

Překlad a úpravy z Dossier Catechista 4/2015 – 2016 David Žofák.  
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