
                   Vánoční příbeh
Josef s Marií žili v Nazaretu a čekali narození svého miminka. Císař Augustus
vydal příkaz, že se v celé říši bude konat sčítání lidu. Každý se měl vydat do
města, ze kterého pocházela jeho rodina. Josef s Marií se tedy vypravili do
Betléma. 
Po příchodu do města Betléma nebylo snadné najít obydlí. Jediné místo, které
jim hostinský nabídl, byl chlév pro dobytek za branami města. V noci se jim
právě na tomto místě narodilo miminko, jemuž dali jméno Ježíš. Děťátko zabalili
do plenek a uložili v jesličkách vystlaných senem.
 
V okolí Betléma na pastvinách odpočívali pastýři, když se před nimi objevil
anděl. Pravil jim, že se dnes v chlévě u Betléma narodil Boží Syn. Pastýři se
vydali poklonit malému Ježíškovi a poté rozhlašovali radostnou událost v celém
Betlémě. 

Ve stejnou dobu putovali do Izrale mudrcové, kteří věděli, že se má narodit
židovský král. Znamením jim byla zářivá hvězda - kometa. Když dorazili, ptali se,
kde najdou dítě, které se má stát králem Židů. O tom se však dozvěděl zlý král
Herodes, který se začal bát o svou moc. Nařídil jim, že až dítě najdou, ať mu
oznámí, kde je. Že by se mu také rád poklonil.

Když mudrci našli Ježíše s rodiči, položili před ně vzácné dary: zlato, voňavé
kadidlo a mast zvanou myrha. 
Při zpáteční cestě se chtěli zastavit u krále Heroda, ale neudělali to. V noci totiž
měli zlý sen. Anděl jim řekl, že král Herodes se chystá Ježíše zabít, protože se
bojí o svůj trůn. Tentýž sen měl také Josef. Proto se s Marií a malým Ježíšem
vydal na dlouhou cestu do Egypta. 
Herodes čekal na mudrce marně. Rozzlobil se a poslal své vojáky pomstít se.
Měli v Betlémě a okolí zabít všechny chlapce mladší dvou let. 
Po Herodesově smrti se Josef s Marií a Ježíšem opět vrátili do Nazaretu. 

Vánoce jsou druhý největší křesťanský svátek. Připomínají nám Ježíšovo
narození.


