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Neděle Krista Krále cyklus B 

 
Pilát se vrátil do vládní budovy, dal Ježíše předvolat a zeptal se ho: „Ty jsi židovský král?“ Ježíš 

odpověděl: „Říkáš to sám za sebe, anebo Ti to o mně řekli jiní?“ Pilát odpověděl: „Copak jsem já žid? 
Tvůj národ, to je velekněží, mi tě vydali. Čeho ses dopustil?“ Ježíš na to řekl: „Moje království není 
z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, abych 
nebyl vydán židům. Ne, moje království není odtud.“ Pilát se ho zeptal: „Ty jsi tedy přece židovský 

král?“ Ježíš odpověděl: „Ano, já jsem král! Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych 
vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“  

 (Jan 18,33b-37) 
 
Pomůcky: pracovní list z Kanán Katecheze na neděli, pastelky 

 
Milé děti, jsme na samém konci liturgického roku. Dnes se četly texty o 
Ježíši, který je králem. Ale jakým králem? Popište mi děti, jak takový král 
vlastně vypadá? Má mít na hlavě korunu, kolem sebe služebníky, v ruce 
žezlo a královské jablko, na sobě hermelínový plášť? (nechte odpovědět 
děti) A vypadal tak Ježíš? (nechte odpovědět děti) Ježíš byl svázaný, 
prohlásili ho za zločince a vedli ho k Pilátovi, aby ho popravil. Víte děti, 
kdo to byl Pilát? (nechte odpovědět děti) Pilát byl v té době zástupce císaře 
v Římem ovládaném území Izraele. Měl neomezenou moc. Když se rozhodl 
někoho popravit, nikdo mu v tom nemohl zabránit. Jedinému člověku, 
kterému se musel zodpovídat, byl římský císař. Nemusel židy poslouchat a 
vyjít z vládní budovy, aby si vyslechl od velekněží, proč mu přivedl 
nějakého velmi chudého a zbídačeného muže, kterého obviňovali 
z vážného zločinu. Velekněží totiž do vládní budovy nevstoupili. Bylo před 
Velikonocemi a oni se nechtěli rituálně „znečistit“ tím, že vstoupí na území 
pohana, kterým Pilát pro židy byl. Proč tedy Pilát vyšel ven a nechal se 
velekněžími takhle ovlivnit? Pravděpodobně se bál, že před Velikonocemi, 
kdy byl Jeruzalém plný poutníků, by snadno mohlo dojít k povstání Židů 
proti Římanům a to by se jistě císaři nelíbilo. Bál se císaře. Ale nebál se 
obětovat pro zajištění klidu jednoho člověka. A to ani tehdy, když slyšel, že 
je to král. A zde je ten rozdíl. Ježíš Král, který stál před Pilátem, byl králem 
jiného království, které si Pilát neuměl ani představit. V Ježíšově království 
se totiž moc nezískává mocí ani násilím, ale láskou a pokorou. Ti, kteří 
přijmou tento druh království, se stávají královskými syny a dcerami. 
Takže vy jste děti vlastně princové a princezny. A podle toho se také 
chovejte. Protože pak vás to pravé království určitě nemine.  
A nyní si připravte pastelky a pusťte se do pracovního listu. Ať se vám to 
vydaří přímo královsky. (rozdejte dětem pracovní list) 


