
TAJEMSTVÍ BETLÉMSKÝCH MUDRCŮ 
 

Možná už jste někdy slyšeli příběh o „Třech králích“, kteří se 

přišli poklonit narozenému Ježíškovi. Příběh o Kašparovi, 

Melicharovi a Baltazarovi, kteří se vydali se vzácnými dary za 

krásnou, zářící kometou. 

 

Ale přišli se Ježíškovi poklonit opravdu králové? Byli vůbec 

tři? Opravdu se jmenovali tak, jak je nazýváme dnes? 

Doprovázela je na jejich cestě skutečně hvězda nebo dokonce 

kometa?  

  

Celý příběh je jedna velká hádanka, která ale stojí za to, 

abychom se ji pokusili rozluštit! Tak pojďme na to! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NA POČÁTKU BYLY HVĚZDY… 
 

Krása noční oblohy odnepaměti přitahovala pohledy všech 

lidí, kteří kdy na naší zemi žili.  

Černočerná obloha plná nádherných hvězd! Hvězd, které jsou 

sice příliš daleko, jejich světlo je příliš slabé, ale přesto nám 

mohou pomoci najít správný směr a nezabloudit. Naši předci 

se kdysi dávno podle hvězd dokázali bez problémů 

zorientovat.  
 

Dokážeme to i my? 
 

Pro orientaci je podstatná Polárka, poslední hvězda v oji 
Malého vozu. Má výsadní postavení, protože je v těsné 

blízkosti severního pólu. Kolmice od Polárky dolu k obzoru 

označuje sever. 

 

Polárku hledáme podle 

výrazných hvězd 
Velkého vozu. Najdeme 

spojnici dvou zadních 

hvězd Velkého vozu a 
vzdálenost mezi 

hvězdami naneseme 
pětkrát podle našeho 

obrázku. Tak přesně 
určíme, kde je Polárka. 

Pokud se ji naučíme na 
obloze rozeznávat, 

potom vždy nejdeme i 

sever.  

 



Velký vůz je součástí souhvězdí Velké 

medvědice.  

Najdeš ji na obrázku? 
 

 

 

 

 



ALE JEDNA BYLA JINÁ 
 

Hvězdy jsou krásné a tajemné, od nepaměti v lidech 

probouzely fantazii. V postavení hvězd lidé viděli různé 

obrazy, a proto jednotlivé hvězdy začali ve svých představách 

spojovat do souhvězdí. Celá obloha se v současnosti rozděluje 

do 88 souhvězdí.  
 

První názvy souhvězdí začaly vznikat již před sedmi tisíci lety 

při březích Eufratu v Mezopotámii, později při březích Nilu a 

Středozemního moře.  
 

A lidé přemýšleli i o něčem jiném: Má pohyb planet, Slunce, 

Měsíce a dalších nebeských těles něco společného s tím, co se 

děje na Zemi? Může znamenat zvláštní postavení hvězd a 

planet na obloze něco výjimečného v dějinách lidstva? 
 

Přečtěte si tento zajímavý příběh:  
 

Kdysi dávno, před více než 2 000 lety mudrci z východu na 

obloze objevili zvláštní hvězdu. Byla tak krásná a jasná, že 

ji nemohli nechat bez povšimnutí. Dali hlavy dohromady a 

mudrovali (od toho to také byli mudrcové😊) Co to má 

znamenat? Já vím”, řekl jeden z nich, “někde se narodilo 

královské dítě.”  

Jiný mudrc řekl: “To se jistě narodil ten dlouho očekávaný 

židovský Mesiáš. Pojďme se mu poklonit a vezměme mu 

dary, jaké se sluší pro krále.” 

A tak se tito mudrcové vydali na dalekou cestu. Zářící 

hvězda jim ukázala, kudy mají jít. 

 

 

 



Pomůžeš najít mudrcům správnou 

cestu do Betléma? 
 

 

 



A PROČ BYLA JINÁ? 
 

Hvězda, které se říká „Betlémská“ je nebeský úkaz zmiňovaný 

v souvislosti s narozením Ježíše Krista v evangeliu podle 

Matouše. 
 

Existovala však někdy „Betlémská hvězda“? 
 

Přestože se mnozí snaží její existenci dokázat, měli bychom 

brát v úvahu především to, že Bible není učebnicí dějepisu. 

Příběh o Mudrcích, který najdeme v Matoušově evangeliu má 

jiný význam. Možná se v příběhu odráží řada nápadných 

nebeských úkazů, pozorovatelných na obloze před přelomem 

letopočtu, ale především v něm jde o naplnění proroctví ze 

Starého zákona o příchodu Mesiáše.  
 

Jedním z oněch nápadných nebeských úkazů mohla být 

konjunkce Jupiteru se Saturnem. V podstatě stejný úkaz 

jsme měli možnost spatřit letos těsně před Vánoci, v pondělí 

21. prosince 2020 večer nad jihozápadním obzorem. 

Konjunkci Jupiteru a Saturnu dává do souvislosti s pátráním 

po pravém datu narození Krista poprvé významný renesanční 

astronom Jan Kepler působící na začátku 17. století, na dvoře 

Rudolfa II. v Praze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94690&idc=8399004&ids=627&idp=86213&url=https%3A%2F%2Fwww.pre.cz%2Fcs%2Fdomacnosti%2Felektrina%2F


Kolik je na obrázku hvězd, i těch zatím 

neviditelných? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplň číslo: 20…. 
    



PROTOŽE TO BYLA HVĚZDA KRÁLOVSKÁ 
 

Jan Kepler vypočítal, že podobná konjunkce Jupitera se 

Saturnem v souhvězdí Ryb nastala v roce 7 př.n.l., a to hned 

3x! Podobný úkaz je velmi vzácný. Naprostá výjimečnost této 

nebeské podívané, která musela být na východě ještě 

výraznější, vyvolávala v Keplerovi otázku, zda si mudrci 

právě toto nevyložili jako znamení, že se Židům narodil veliký 

král. 
 

Jupiter (צדק) – hebrejsky spravedlivý [král] 

Saturn ( שבתאי) - hvězda Židů – v hebrejštině se řekne 

              planeta "chodící hvězda" ( לכת  כוכב )  

Ryby - jsou znamením území, kde ležela Judea – země,  

     kde se Ježíš narodil  
 

Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, 

mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten 

právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli 

jsme se mu poklonit.“ Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním 

celý Jeruzalém; svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a 

vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli:  

„V judském Betlémě; neboť tak je psáno u proroka: „A ty, Betléme,  

v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť  

z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele.“ Tehdy 

Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se 

hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl: „Jděte a pátrejte 

důkladně po tom dítěti; a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se 

mu i já šel poklonit.“  

Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na 

východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě.  

Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí.  

Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, 

klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu.  



NEBO TO BYLA KOMETA? 

Dnes je často zobrazována spolu s mudrci ne hvězda, ale 

kometa. Pravděpodobně však o kometu nešlo. Jako kometu 
zobrazil Betlémskou hvězdu do vánoční scény poprvé italský 

malíř Giotto di Bondone (1267–1337), a to v roce 1304. Nechal 
se inspirovat Halleyho kometou, která byla pozorovatelná 
jako velmi nápadný úkaz na noční obloze v roce 1301.  

 

 

I kdyby byla v době Kristova narození na noční obloze 
viditelná kometa, pravděpodobně by za ní mudrci nešli.  

Kdysi dávno byly komety považovány za zlověstná znamení.  



A ŠLI ZA HVĚZDOU MUDRCI NEBO KRÁLOVÉ? 

Všimli jste si, že se v příběhu „o Mudrcích“ autor ani jednou 
nezmínil o tom, že by to byli králové? A už vůbec ne o tom, že 
byli tři? 

Proč tedy říkáme, že to byli „TŘI KRÁLOVÉ“? 

1.  První, kdo přejmenoval mudrce na krále byl Tertulián  

(160 – 230) podle starozákonního žalmu č. 72: 

Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy mu 
budou sloužit.“ 

2.  Origénes (185 – 253) si řekl, že když přinesli tři dary, 
museli být tři: 

          1. zlato  2. kadidlo  3. myrha 

3.  První, kdo spojil TŘI + KRÁLE dohromady byl  
v 6. století sv. Caesarius z Arles (470-542).  

A TAK SE Z MUDRCŮ STALI TŘI KRÁLOVÉ😊 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pár vesmírných hádanek pro 

nejmenší 

 

Ubývá a zase roste: řekni, kdo jsi, noční 
hoste?  

 

 

Oblohu chvostem zametá. Je to prostě … 

 

 

Ráno vyjde na oblohu, i když já mu 

nepomohu. Přes den pluje mezi mráčky, večer 
zajde, usnou hračky. Vystřídá ho měsíček  

a s ním tisíc hvězdiček. Jak se vzbudí hřeje 
zemi, bez něj život prostě není. 
 

 
 
 
 

MĚSÍC, KOMETA, SLUNCE 



DARY BYLY OPRAVDU TŘI! 
Ať už to bylo jakkoli, v příběhu se píše, že dary přinesli tři a 
byly to dary opravdu královské: ZLATO, KADIDLO A MYRHA 

ZLATO  

Zlato asi každý z nás zná. Málokdo si dokáže představit 

krále bez zlaté koruny. Zlato prostě ke králi patří. I když 
místo prince v jeruzalémském paláci našli „jen“ malé 
chudé dítě v betlémské stáji, přesto v něm poznali krále.  

Několik dalších zajímavostí: 

Zlato se v nejstarších civilizacích používalo i jako léčivo. 

Podporuje srdeční činnost, krevní oběh, dokáže zmírnit bolesti, 
léčit revmatická onemocnění klubů atd. Koncem 19. století 

německý lékař R. Koch objevil účinek solí zlata na bakterie 

Mycobacterium tuberculosis – původce tuberkulózy a posléze 
bylo zlato podáváno v léčbě tuberkulózy. 

 

 

 

 

 

 



KADIDLO 

Kadidlo jste možná někdy viděli v kostele při bohoslužbě. 
Používá se jako vonný kouř, který vychází ze speciální 

nádoby, které se říká kadidelnice. V ní jsou žhavé uhlíky, 

na které se nasypou krystalky kadidla, to pak vydává svoji 
nezaměnitelnou vůni. Krystalky kadidla jsou ve 

skutečnosti pryskyřicí ze stromu, který se jmenuje 
Boswellia sacra. Kadidlo se používá při vzácných 

příležitostech, především při bohoslužbách. Tímto darem 
dali mudrci Ježíšovi najevo, že uznávají jeho božství. 

Několik dalších zajímavostí: 

Kadidlo se používalo i jako účinná dezinfekce vzduchu při 
epidemiích. Během epidemií moru byly například kadidlem 

vykuřovány domy. Dým z jednoho kilogramu smoly Boswellia 
sacra umí vydezinfikovat 3 000 krychlových metrů vzduchu za 
30 minut! 

 

 

 

 

 

 

 



MYRHA 

Výraz myrha je odvozen z hebrejského „murr“ nebo 
„maror“, tzn. „hořký“. Je to vlastně ztuhlá vonná 

klovatina z keře myrhovníku rostoucího v Asii, Arábii a 

Přední Indii. Používá se především do mastí a vonných 
olejů. Pro Židy byla myrha rituálním olejem. Možná, že 

jste slyšeli výraz „král – hlava pomazaná“. Obřad 
pomazání dával králi povahu posvátného a učinil jej 

přímým služebníkem Božím, pomazaným od Něho. 

Ve skutečnosti hebrejský výraz  

pro označení krále je MESIÁŠ,  
což doslova přeloženo znamená  

pomazaný. 
 

Myrha byla velmi vzácná, její hodnota  
byla často větší než její váha ve zlatě.  

Ve starém Římě byla ceněna  
na pětinásobek ceny kadidla. 
 

Několik dalších zajímavostí:  
 

Tinktura z některých druhů myrhy má protibolestivé účinky. 

Doporučuje se i na opary, na infekce oka a úst. Egypťané 
používali myrhu k balzamování, i jiné národy pomazáním 

myrhou prokazovaly zemřelému úctu.  
I Ježíš byl po svém ukřižování pomazán, jak se píše v Janově 

evangeliu: 
 

„Vzali Ježíšovo tělo a zabalili je s těmi vonnými látkami 
do lněných pláten, jak je to u Židů při pohřbu zvykem“. 
 

Myrha jako dar pro narozeného Ježíše znamenala uznání 

jeho mesiášského poslání, ale i předzvěst utrpení a smrti, 
kterou to naštěstí neskončilo. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%AFh
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hebrej%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mesi%C3%A1%C5%A1


VŠECHNA SKUPENSTVÍ = CELÝ SVĚT 

Přinesené dary mají ještě další význam. Symbolizují veškerou 
hmotu, neboť zastupují v té době všechna známá skupenství.  

Zlato zastupuje pevné skupenství. 

Kadidlo zastupuje plynné skupenství. 

Myrha zastupuje kapalné skupenství. 

 

PROSTŘEDNICTVÍM TŘECH DARŮ 
MUDRCOVÉ PŘINESLI JEŽÍŠKOVI DAREM 

CELÝ SVĚT. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



A JAK TO BYLO S JEJICH JMÉNY? 
 

Jména KAŠPAR, MELICHAR A BALTAZAR dostali Tři králové 

pravděpodobně v 7. století.  
Zároveň byly třem králům „přiřazeny“ i dary:  

 

KAŠPAR NESL ZLATO 

MELICHAR NESL KADIDLO 

BALTAZAR NESL MYRHU* 

Každé jméno má také svůj význam:  

KAŠPAR má perský původ. Perského slovo znějící jako „kaš“ 
znamená „poklad“ a koncovka „–par“ je příbuzná se slovesem 

„fero“ („nosit“). Jméno Kašpar tak lze přeložit jako „ten, kdo 
nese poklad“, „nositel pokladu“, „strážce pokladu“. 

MELICHAR má hebrejský původ. Hebrejského jména 
Melchior, se překládá jako „král světla” nebo také „můj král 
je světlem”.  

BALTAZAR se vyvinul z babylonského „beltšaccár“ a dá se 

přeložit jako „ochraňuj život krále“ nebo „Bůh ať ochraňuje 
život krále“. 

 

 

 

 

 

 

*POZOR! V některých případech i jiné přiřazení darů. Uváděla jsem to nejrozšířenější.  
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JAK TŘI KRÁLOVÉ VYPADALI?  

To samozřejmě nevíme, ale … 

První vyobrazení Třech králů se jmény Casparius, 

Melchiorius, Baltasarius se objevilo v 7. století na jedné 
z fresek v italské Ravenně. 

 

Všimněte si tváří Tří králů! 

KAŠPAR má bílé vlasy a vousy.    STÁŘÍ 

MELICHAR je ještě „holobrádek“.   MLÁDÍ 

BALTAZAR má černé vlasy a vousy.   STŘEDNÍ VĚK 

KAŽDÝ KRÁL SYMBOLIZUJE JEDNO OBDOBÍ 
LIDSKÉHO ŽIVOTA  

PROSTŘEDNICTVÍM MUDRCŮ DÁVÁ ČLOVĚK 

JEŽÍŠOVI DAREM CELÝ SVŮJ ŽIVOT. 



A PROČ JE JEDEN ČERNÝ? 

Později se poslední král začal zobrazovat jako černý. Proč?  

I když se zpívá:  

„Já jsem Baltazar z Východu a za svou barvu nemohu. Slunce 
je toho příčina, že má tvář je opálena“,  

není to kvůli opálení. 

POSLEDNÍ KRÁL STOJÍ VE STÍNU SMRTI, ZNAMENÁ TO, 
ŽE JEŽÍŠ JE PÁNEM NAD ŽIVOTEM I SMRTÍ,  

PÁNEM VĚČNOSTI. 

 

Vím, je to těžko pochopitelné, ale lidé ve středověku mysleli 
jinak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K + M + B + 2021 
Tři krále známe především z tradiční tříkrálové koledy.  

Na svátek Tří králů 6.1. obcházeli domy koledníci, aby popřáli 
lidem vše dobré do Nového roku a napsali jim na dveře 
požehnání K + M + B+ příslušný rok.  

Mnoho lidí si myslí, že je to znamení (podpis), že dům 
navštívili Tři králové, ale ve skutečnosti má ten nápis daleko 
hlubší význam:  

K je začátek latinského slova KRISTUS 

M je začátek latinského slova MANSIONEM 

B je začátek latinského slova BENEDICAT 

 

KRISTUS  BENEDICAT 

V překladu to znamená: 

KRISTE, POŽEHNEJ  

 

A 3x PLUS NENÍ PLUS, ALE KŘÍŽEK! 

K † M † B † 

SYMBOLIZUJE BOŽÍ TROJICI –  

OTCE, SYNA A DUCHA SVATÉHO. 



 

Cesta mudrců z Východu symbolizuje 
život každého člověka.  

NÁŠ ŽIVOT JE POUTÍ. 

A je jen na nás, jaké to putování bude. 

Mudrci pro nás mohou být velkou 
inspirací – nebáli se pozvednout svůj 

zrak ke hvězdám a následovat svá srdce. 
Dokázali rozpoznat, že to, co se může 

zdát na první pohled nenápadné a 
nedůležité, může být naopak daleko 

důležitější než to, co se jeví jako velké  
a mocné. 

 
 

Přeji krásnou životní pouť rokem 2021. 
 

 

 

 



Zkusíte vyluštit tříkrálovou křížovku? 
1. Jak se jmenuje hvězda, podle které najdeme sever? 

2. Několik hvězd pohromadě se nazývá … 

3. Jak se nazývá přiblížení dvou planet, které zkoumal Jan Kepler? 

4. Jak se jmenoval císař, na jehož dvoře pobýval Jan Kepler? 

5. Jak se jmenuje planeta, jejíž jméno v hebrejštině znamená spravedlivý (král)? 

6. Jak se jmenuje planeta, která byla „hvězdou“ Židů? 

7. Jak se jmenuje souhvězdí, které je znamením území, kde se narodil Ježíš (Judei)? 

8. Jak říkáme zvláštní hvězdě, která je často zobrazována se Třemi králi? 

9. Jaký dar přinesl Melichar? 

10. Jaký dar přinesl Kašpar? 

11. Jak se nazýval Ježíš, v překladu to znamená pomazaný (král)? 

12. Jak se jmenuje černý král? 

1.               

2.               

3.           N K C E 

4.   R U D O L F       

5.      J U P I T E R   

6.     S A T U R N     

7.      R Y B Y      

8. K O M E T A         

9.    K A D I D L O     

10.   Z L A T O        

11.    M E S I Á Š      

12.   B A L T A Z A R     
 

Všechno nejlepší do Nového roku, hodně štěstí, zdraví, 

……………………   ……    ……………………… . (Doplňte) 



TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Na začátku roku jsme se s dětmi vždy těšili na 

Tříkrálovou sbírku. Nešlo nám ani tak o to, abychom 

měli plné kasičky, ale hlavně o to, že se setkáme, 

vydáme se společně po Lhenicích a okolí, abychom vám 

popřáli vše dobré do Nového roku, napsali na dveře 

požehnání a možná trochu falešně zazpívali😊 

Opravdu jsme si při tom vždy užili spoustu legrace. 

Do průběhu sbírky v roce 2021 zasáhla pandemie 
nemoci covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření. 

Od 1. do 24. ledna 2021 je sbírka připravena 

ve virtuální podobě na stránkách 

www.trikralovasbirka.cz, kde všem lidem dobré 

vůle zazpívají dětští koledníci a odtud je také 

možné do sbírky přispět prostřednictvím online 

pokladničky. 
 

KOLEDA BANKOVNÍM PŘEVODEM 

Tříkrálový sbírkový účet 
 

 66008822/0800 

Pro přispění Farní charitě Prachatice vždy uvádějte variabilní symbol 
 

77702021 

PŘEDEM VELKÉ DÍKY!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

http://www.trikralovasbirka.cz/

