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SLOVNÍ KATECHEZE

Slavnost Ježíše Krista Krále
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se
na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako
pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po své
pravici: ‘Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od
založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl
jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste
mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.’ Spravedliví mu na to řeknou: ‘Pane, kdy jsme tě viděli
hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali
jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli
jsme k tobě?’ Král jim odpoví: ‘Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých
nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.’ Potom řekne i těm po levici: ‘Pryč ode mne, vy
zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a
nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se mě,
byl jsem nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.’ Tu mu na
to řeknou také oni: ‘Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého,
nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?’ On jim odpoví: ‘Amen, pravím vám: Cokoli jste
neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.’ A půjdou do věčného
trápení, spravedliví však do věčného života.“(Mt 25, 31-46)

Milé děti, jsme v závěru roku. Není to omyl. Dnes opravdu končí jeden rok a to
liturgický rok a nový začne příští týden, první nedělí adventní. Bude potřeba si
připravit adventní věnec, aby nám přibližoval velkou slavnost, kterou budeme
o Vánocích slavit. Tou slavností je narození našeho Pána Ježíše Krista.
A dnes v závěru liturgického roku je také slavnost. Slavnost Krista Krále. Pán Ježíš je
král a to znamená, že my jsme královské děti. To je krásné, že?
V dnešním evangelním textu nás Pán Ježíš vybízí k nesmírně důležité věci. A tou je
naše cesta k Bohu skrze druhého člověka. Jak? Cestou milosrdných skutků. Aby nás
totiž Pán Ježíš mohl pozvat k sobě do svého království, říká nám, že záleží pouze na
nás, jestli se s Ním budeme v ráji radovat. Jak to udělat? Když nepřehlížíme potřebné
kolem nás. Jak to máme udělat? Třeba milosrdnými skutky, které nejsou nijak
omezeny. Co jsou skutky milosrdenství, najdeme v dnešním evangeliu. Jsou to např.
dát jídlo hladovému, napít žíznivému, obléknout ty, kteří nemají oblečení, navštívit
nemocné, vězněné, přijímat ty, kteří jsou na cestě.
Možná, že kolem vás jsou lidé, kteří takovou pomoc potřebují. Možná, že kdybyste se
zeptali v nejbližším středisku charity, že by vám řekli, jak se oni starají a pomáhají
těmto lidem. A třeba byste jim mohli přinést nějaké věci, které máte navíc nebo
alespoň malou čokoládu, aby se charitní pracovníci mohli posilnit. Protože, věřte mi,
že jejich práce je velmi těžká. A třeba byste si mohli dát i předsevzetí, že si teď
v adventu, který je už za dveřmi, každý den něco odřeknete a ušetřené prostředky
věnujete potřebnějším. Můžete se např. zapojit do projektu Papežského misijního
díla. Jak? Požádejte rodiče, aby Vám pomohli najít na internetu stránku missio.cz
a tam už si najdete způsob, jak se zapojit do pomoci potřebným. Jsme přece královské
děti a to už něco znamená! Znamená to, že máme svého krále Pána Ježíše, který nám
jistě pomůže vymyslet, co udělat. Budeme mít pak velkou radost z toho, že děláme
šťastnými lidi kolem nás. A navíc nás náš Král pozve do svého království.
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SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU

Slavnost Ježíše Krista Krále
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj
slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř
odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po své pravici:
‘Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa.
Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste
se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli
jste ke mně.’ Spravedliví mu na to řeknou: ‘Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst,
žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme
tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?’ Král jim odpoví: ‘Amen, pravím
vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.’ Potom
řekne i těm po levici: ‘Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho
anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na
cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili
jste mě.’ Tu mu na to řeknou také oni: ‘Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo
nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?’ On jim odpoví: ‘Amen, pravím vám: Cokoli jste
neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.’ A půjdou do věčného trápení,
spravedliví však do věčného života.“(Mt 25, 31-46)
Pomůcka: Královská koruna s drahokamy v příloze

Milé děti, jsme v závěru roku. Není to omyl. Dnes opravdu končí jeden rok a to
liturgický rok a nový začne příští týden, první nedělí adventní. Bude potřeba si
připravit adventní věnec, aby nám přibližoval velkou slavnost, kterou budeme
o Vánocích slavit. Tou slavností je narození našeho Pána Ježíše Krista.
A dnes v závěru liturgického roku je také slavnost. Slavnost Krista Krále. Pán Ježíš je
král a to znamená, že my jsme královské děti. To je krásné, že? V dnešním evangelním
textu nás Pán Ježíš vybízí k nesmírně důležité věci. A tou je naše cesta k Bohu skrze
druhého člověka. Jak? Cestou milosrdných skutků. Aby nás totiž Pán Ježíš mohl
pozvat k sobě do svého království, říká nám, že záleží pouze na nás, jestli se s Ním
budeme v ráji radovat. Jak to udělat? Když nepřehlížíme potřebné kolem nás. Jak to
máme udělat? Třeba milosrdnými skutky, které nejsou nijak omezeny. Co jsou skutky
milosrdenství, najdeme v dnešním evangeliu. Jsou to např. dát jídlo hladovému, napít
žíznivému, obléknout ty, kteří nemají oblečení, navštívit nemocné, vězněné, přijímat
ty, kteří jsou na cestě. Možná, že kolem vás jsou lidé, kteří takovou pomoc potřebují.
Možná, že kdybyste se zeptali v nejbližším středisku charity, že by vám řekli, jak se oni
starají a pomáhají těmto lidem. A třeba byste jim mohli přinést nějaké věci, které máte
navíc nebo alespoň malou čokoládu, aby se charitní pracovníci mohli posilnit. Protože,
věřte mi, že jejich práce je velmi těžká. A třeba byste si mohli dát i předsevzetí, že si
teď v adventu, který je už za dveřmi, každý den něco odřeknete a ušetřené prostředky
věnujete potřebnějším. Můžete se např. zapojit do projektu Papežského misijního
díla. Jak? Požádejte rodiče, aby Vám pomohli najít na internetu stránku missio.cz
a tam už si najdete způsob, jak se zapojit do pomoci potřebným. Jsme přece královské
děti a to už něco znamená! Znamená to, že máme svého krále Pána Ježíše, který nám
jistě pomůže vymyslet, co udělat. Budeme mít pak velkou radost z toho, že děláme
šťastnými lidi kolem nás. A navíc nás náš Král pozve do svého království. Abyste to
mohli i vidět, vytiskněte si a vybarvěte královskou korunu. Každý dobrý skutek pak
může být drahokamem na této koruně.

