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Kristus Kráľ

Ohňostroj farieb 
stvorenstva

– Ako každý rok aj teraz ma to v kalendári 
trochu prekvapuje.
– Čo také, Dobromilka?
– Pozri, Svetlúšik, ešte nie je december, ale 
liturgický rok sa už končí. 
– To sme už tu, Dobromilka? Nedeľa Krista 
Kráľa – posledná nedeľa v cirkevnom roku 
a potom sa tešíme na Advent. Viete čo, ka
maráti? Môžeme tento kráľovský záver roka 
osláviť ohňostrojom farieb. Čo vy na to?

Kde by ste hľadali Božie kráľovstvo, kamaráti? 
Vieme, že nie je z tohto sveta, ale zároveň je 
i medzi nami, i v nás. Tajomstvo. 

A kde by ste hľadali samotného Kráľa? Áno, 
aj v chráme – vo svätostánku, hoci počas pandé
mie máme k nemu prístup obmedzený. Ale jeho 
kráľovskú nádheru môžeme vybadať aj v chrá
me prírody, ktorej vládne. A tá je práve teraz 
nádherným ohňostrojom jesenných farieb na 
slávu svojho Kráľa.

Máme preto pre vás takýto nápad: Vyberte sa 
na prechádzku do prírody a pohľadajte farebné 
listy, lupienky, šišky, gaštany, oriešky či šípky, 
malé konáriky, posledné jesenné kvietky či 
zaujímavé trávy. A spravte si doma na podlahe 
či na stole farebný ohňostroj prírodných krás.

Môžete vymyslieť pravidelné obrazce do tva
ru podnosu, kráľovskú korunu, srdce milosrd
ného Kráľa či žezlo alebo čokoľvek, pri čom 
budete obdivovať krásne farby, vôňu lupienkov, 
drsnú štruktúru šišky či šuchotanie sfarbených 
listov. Bude to zážitok pre všetky naše zmysly, 
ktorými nás Kráľ obdaroval. 

A nezabudnite: Hľadajte najprv Božie krá
ľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko (po
trebné) sa vám pridá (porov. Mt 6, 33).

Pán Ježiš je Kráľ, ktorý vládne láskou a jeho 
žezlom je kríž. Denne sa v modlitbe Otčenáš 
modlíme, aby prišlo jeho kráľovstvo, teda aby 
sme žili ako deti Kráľa. 

Zo slov Pána Ježiša vieme o Božom kráľovstve:
– že nie je z tohto sveta – je mimo tohto času 
a priestoru (porov. Jn 18, 36),
– priblížilo sa k nám narodením Ježiša, 
– je už tu medzi nami a naplno bude pri druhom 
príchode Krista (porov. Mt 25, 31).
– podobá sa horčičnému semiačku, 
z ktoré ho vyrastie 
veľký 
strom,
– podobá 
sa kvasu, 
ktorý 
žena
vmiesi
do mú
ky, až sa 
všetko 
prekvasí.
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Ahoj, kamaráti!


