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Kráľovské ukončenie roka

Ahoj, kamaráti!

U KRÁĽA VEČNOSTI
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– Teš sa, Dobromilka, dnes navštívime 
jedno kráľovstvo. Vlastne v ňom žijeme 
stále, hoci o tom veľa nehovoríme. V tomto 
kráľovstve vládne kráľ bez koruny a žezla – 
jeho mocou je láska. 
– Ahá, Svetlúšik. Máš zrejme na mysli krá-
ľovstvo, kde kráľ všetkých nazýva svojimi 
bratmi a sestrami a aj on sa necháva na-
zývať bratom. V jeho kráľovstve sa hovorí 
všetkými jazykmi.
– Posvietime si na Krista Kráľa.

Kristus je jediný kráľ, ktorý je večný a nikdy nezapadne 
v „prachu histórie“. Cez liturgický rok sme na svätých 
omšiach často počuli čítania o tom, aký je Ježiš nenápadný 
a skromný, ako bol počas pozemského života potupovaný, 
zaznávaný a dokonca bitý. Onedlho sa končí liturgický rok 
a v poslednú nedeľu cirkevného roka si pripomíname Je-
žišovu kráľovskú moc. Budeme sláviť Nedeľu Krista Kráľa.

Kráľ môjho dňa

Myslím na neho už od rána – vtedy ho pozdra-
vím. Veď je mojím Kráľom, ktorý stojí pri mne 
po celý deň. Večer sa s ním rozprávam o tom, 
čo som zažil a čo by mi poradil do ďalšieho dňa. 
On je predsa najmúdrejší Kráľ.

Kráľ mojej nedele

Nedeľa je špeciálny deň – vtedy kráľovsky dlhšie 
spíme, máme parádne kráľovské raňajky, krá-
ľovsky sa vyobliekame a snažíme sa dobre prežiť 
vzácne stretnutie s Kráľom v jeho kráľovskom 
chráme. A niekedy rodičia vymyslia kráľovský 
výlet alebo návštevu. Nedeľa je jednoducho krá-
ľovský deň! Bola by veľká škoda prežiť ju inak 
– veď sme deti Kráľa – Božie princezné a Boží 
princovia.

Kráľovská múdrosť

Istý izraelský kráľ mal možnosť želať si od Boha 
hocijaký dar, po akom túžil. Mohol si priať bo-
hatstvo, slávu, dlhý život, porážku nepriateľov, 
no nechcel to. Želal si len jedno – múdrosť, aby 
vedel správne kraľovať ľudu a múdro žiť v pria-
teľstve s Bohom. Čo by si si prial ty?

V osemsmerovke vyškrtni 12 slov spojených so 
železnicami a dozvieš sa meno spomínaného 
izraelského kráľa: BRZDY, HVIZD, KOĽAJ, 
NÁVESŤ, PARA, PLOŠINA, STANICA, TOČŇA, 
TRAŤ, TRÚBIŤ, TUNEL, VOZEŇ.

Milí kamaráti,  
prežite radostný a kráľovský  

záver cirkevného roka.

ZISTI MENO KRÁĽA


