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Kráľovský kvíz

Ahoj, kamaráti!

U KRÁĽA VEČNOSTI
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Nedaj sa pomýliť – niektoré 
otázky majú aj viac 
správnych odpovedí, ale 
na to s rodičmi alebo so 
súrodencami istotne 
prídeš. Na pomoc si 
vezmi Sväté písmo.

  Ktorí králi objavili najvyššieho Kráľa a pri-
niesli mu dary?
a) Dávid
b) Melichar
c) Gašpar

  Ktorý kráľ ohrozoval život malého Ježiša, 
lebo sa bál, že ho pripraví o trón?
a) Baltazár
b) Herodes
c) Pilát

  O veľkej múdrosti tohto kráľa sa šírili zvesti 
do ďalekých krajín. Volal sa:
a) Šalamún
b) Dávid
c) Nabuchodonozor

  V Loretánskych litániách voláme Pannu Máriu:
a) Kráľovná rodiny
b) Kráľovná všetkých svätých
c) Kráľovná prírody

  Modlitba, v ktorej prosíme, aby k nám prišlo 
Božie kráľovstvo:
a) Verím v Boha
b) Anjel Pána
c) Otče náš

  Poslednú nedeľu cirkevného roka oslavu-
jeme:
a) Silvester
b) Slávnosť Krista Kráľa
c) Slávnosť Zjavenia Pána

  O Božom kráľovstve sa v Liste Rimanom (Rim 
14, 17) dozvedáme, že je to:
a) spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svä-
tom
b) viera, nádej, láska
c) cesta, pravda, život

  Keď sa Pilát pýtal Ježiša, či je kráľom a kde je 
jeho kráľovstvo, Ježiš mu odpovedal (pomôže 
ti Jn 18, 36):
a) Sám hovoríš, že som kráľ.
b) Moje kráľovstvo pochádza z Betlehema.
c) Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta.

  Medzi knihami Starého zákona nájdeme aj 
túto:
a) Kráľovská kniha
b) Prvá kniha kráľov
c) Druhá kniha kráľov

– Aj dnes vás pozývame pobudnúť v kráľov-
stve Krista Kráľa. 
– Ako vidíš, Svetlúšik, už som na tento krá-
ľovský pobyt pripravená.
– Úžasné, Dobromilka, si naozajstná Božia 
princezná! Tak sa idem náležito ustrojiť 
i ja. Zatiaľ môžeš našim kamarátom pri-
praviť zábavný kvíz o biblických kráľoch 
a Božom kráľovstve.

Možno si niektoré odpovede nevedel alebo si 
tipoval. Môžeš si ich skontrolovať v riešení na 
konci strany a i takto sa môžeš dozvedieť a na-
učiť niečo nové „kráľovské“. 

Prajeme ti, aby si nikdy 
nezabúdal na svojho Kráľa, 

lebo jeho kráľovstvo je aj tvojím 
kráľovstvom.

Ďakujeme 7-ročnej Aničke D. (1) a Karo-
línke K. (2) za pavučinkové dielka, ktoré 

vytvorili podľa nášho návodu v KN 43, a posielame 
im maľovanku Ježišova cesta z vydavateľstva Spolok 
svätého Vojtecha. 

Riešenie kvízu: 
1 – B aj C, 2 – B, 3 – A,  
4 – A aj B, 5 – C, 6 – B,  
7 – A, 8 – A aj C,  
9 – B aj C.






