


Milé děti, milí rodiče,

co se vám vybaví, když se řekne slovo BETLÉM? Ti zvídavější určitě vědí, 
že není Betlém jako betlém.

Betlém, psáno s velkým B, je město v Palestině a známe ho jako rodi-
ště malého Ježíška. Příběh jeho narození si připomínáme každé Vánoce. 

Tesař Josef a jeho žena Marie se vydali z Nazareta do Betléma, protože 
v zemi bylo sčítání lidu a Josef svým rodem náležel právě sem. Cesta byla 
náročná hlavně pro Marii, která čekala dítě. Když doputovali, bylo měs-
to Betlém přeplněno poutníky. Josef marně hledal ubytování pro svou 
ženu. Jediné místo, kde si mohli odpočinout, byla jeskyně, která sloužila 
jako chlév. Tady pak Marie porodila syna, zavinula ho do plenek a polo-
žila do jeslí. 

První zobrazení Ježíškova narození se připisuje sv. Františkovi z Assisi. 
V roce 1223 v Grecciu (Itálie) zinscenoval živý obraz narození Páně a to-
muto obrazu říkal betlém, psáno s malým b. Stavění betlémů, ať už těch 
živých, či vyrobených z různých materiálů, se pak ujalo po celém světě.

V žádném betlému nesmí chybět svatá rodina – Jezulátko, Panna 
 Marie a svatý Josef, anděl, zvířátka a samozřejmě ti, kteří spěchají, aby 
se Ježíškovi poklonili a dali mu dary. Mezi nejznámější dárce patří tři 
králové – Kašpar, Melichar a Baltazar. 



Postupem času se betlémy rozrůstaly i o další postavy, ať už to byli 
pastýři, muzikanti, různí řemeslníci, chudí lidé, kteří do betléma nesli 
jen svá čistá srdce. 

Papírový betlém, který se vám dostává do rukou, je plný dětí. Jsou to 
děti, které nesou Ježíškovi dárek. Děti jako obdarovatele jsme zvolili zá-
měrně. Myslíme si, že je vhodné, aby se děti naučily, že je důležité dárky 
nejen přijímat, ale i dávat. 

Chcete-li s dětmi prožít hezký adventní čas, pak prosím přijměte 
nabídku nakladatelství Triton a vedle vystřihovánky betléma s povídá-
ním si objednejte i knihu malovaného čtení Lenky Rožnovské Pohádky 
od  Ježíška.

V knize naleznete krátké pohádky na motivy dárků, které děti nesou 
do betléma (např. vystřihovánka dítěte nesoucího Ježíškovi pejska odpo-
vídá pohádce s názvem Štěňátko).  

Pohádky mají morální podtext, mohou vám tak posloužit jako motiva-
ce k povídání si s dětmi o lenosti, závisti, dobrotě, lásce apod. Je důleži-
té, aby se děti naučily rozpoznávat dobré a zlé, a neméně důležité je, aby 
jim pravé morální hodnoty vštípili jejich rodiče. Vždyť strom se pozná 
po vlastním ovoci.

 Přejeme vám krásný advent.




