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V dome Otca Božie kráľovstvo na zemi
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– Keď Pán Ježiš vstal z mŕtvych, 40 dní sa 
zjavoval učeníkom a hovoril o Božom krá-
ľovstve. Potom sa pred očami učeníkov 
vzniesol a oblak im ho vzal spred očí.
– Tí museli byť prekvapení, všakže, Svet-
lúšik?
– Asi áno, Dobromilka, a stále hľadeli do 
neba, kam to Ježiš zmizol...
– Z úžasu ich prebrali anjeli slovami: „Mu-
žovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? 
Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, prí-
de tak, ako ste ho videli do neba odchádzať.“ 
– Ale kam to vlastne Ježiš odchádza a prečo? 
– Posvietime si na to.

a

Pane Ježišu, 
ďakujem ti za toto 
špeciálne miesto, 

ktoré si mi pripravil tu 
na zemi – aj za miesto, 
ktoré mi pripravuješ 

v nebi. Amen.

Terezka (4 r.): Ja by som šla už teraz do neba. 
Budú tam všetky hračky a Panna Mária ma bu
de stískať a prikrývať svojím plášťom. 

Paťka (8 r.): Miesto, kde budú krásne oblaky, 
na ktorých budeme sedieť. Bude tam veľa an
jelov a ľudí a každému dá Ježiš to, čo mal tu na 
zemi najradšej. Niekto bude mať guláš a nie
kto zmrzlinu. 

Majka (6 r.): V nebi budú všetci svätí, Pán Boh, 
Panna Mária a Pán Ježiš, budú tam aj biele ko
ne a veľa plyšákov.

Jákob (3 r.): Naľavo alebo napravo je oranžo
vý dom, tam býva Pán Boh. On sa tam modlí 
a je. Je tam aj most – Boh sa po ňom prechádza 
a uzdravuje všetkých chorých.

Každý z nás si nebeský dom Otca predstavuje 
inak. Božie kráľovstvo si vlastne ani nevieme 
celkom predstaviť. Nie je to v ľudských schop
nostiach. 

Juditka (škôlkarka): V Božom kráľovstve sú 
tri velikánske kopy sladkostí, Pán Ježiš je me
dzi nimi a keď spolu jeme tie sladkosti, bruško 
nás nebolí, lebo tam žiadna bolesť nie je. 

Agátka (škôlkarka): Božie kráľovstvo je bie
le, ale zvnútra červené. A zvonka sú červené 
srdiečka.

Pán Ježiš však nehovorí len o príprave miesta 
pre nás v nebi, ale aj tu. Pre každého z nás pri
pravil miesto už tu na zemi, vo svojom kráľov
stve, ktoré je medzi nami. 
Je to miesto, kde si – v svojej rodine, vo far
nosti, v škole, na krúžkoch, medzi kamarátmi. 
Špeciál ne miesto, na ktorom môžeš rásť – rozví
jať sa vo viere, v múdrosti a láske. Miesto, na 
ktorom môžeš v sebe a okolo seba stavať tehlič
ky Božieho kráľovstva, šíriť lásku a tešiť sa na 
miesto v nebi, kde je láska úplná.

Ahoj, kamaráti! 

Pán Ježiš povedal:

„V dome môjho Otca 

je mnoho príbytkov.

Keby to tak nebolo, 

bol by som vám povedal, 

že vám idem pripraviť miesto?!

Keď odídem 

a pripravím vám miesto, 

zasa prídem a vezmem vás k sebe, 

aby ste aj vy boli tam, 

kde som ja.“

(Jn 14, 2 – 3)

„Ani oko nevidelo, 
ani ucho nepočulo, 
ani do ľudského srdca nevystúpilo, 
čo Boh pripravil tým, 
ktorí ho milujú.“                       (1 Kor 2, 9)

Ako tam asi bude?

Ešte viac,
než si vieme predstaviť

Gabko (8 r.): Do nebeského kráľovstva pôjdem 
po bielych schodoch, budú tam biele stĺpy a bie
le oblaky, kde ma príde Pán Ježiš vystískať a bu
de sa so mnou smiať.


