
Keď sa Pilát pýtal doráňaného Ježiša, či je 
židovský kráľ, Ježiš mu povedal: „‚Moje krá-
ľovstvo nie je z tohto sveta.‘ Pilát mu povedal: 

‚Tak predsa si kráľ ?‘ Ježiš odpovedal: ‚Sám 
hovoríš, že som kráľ. Ja  som sa na to narodil 

a na to som prišiel na svet, aby som vydal sve-
dectvo pravde‘“ (Jn 18, 36 – 37).
Pilát videl Ježiša mučeného a zraneného, ale 
predsa tušil, že je Kráľom neviditeľného Bo
žieho kráľovstva. Doplň na obrázku kráľovské 

symboly nášho Kráľa. Môžeš nakresliť korunu, 
žezlo, plášť alebo iné znaky, ktoré sú v tvojej 
predstave spojené s Kráľom vesmíru a večnosti.
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– Viete, čo dôležité v kalendári sa túto ne-
deľu končí?
– Hmm, myslíš jeseň, Svetlúšik?
– Nie, Dobromilka. Na koniec jesene si poč-
káme do 21. decembra. Až vtedy nastane na 
severnej poluguli zimný slnovrat a s ním 
zima. No na južnej pologuli sa budú deti 
tešiť na leto.
– Ahá, už to mám. Končí sa cirkevný – litur-
gický rok a čoskoro sa začne nový. Znovu 
budeme prežívať Advent, Vianoce, Cezroč-
né obdobie, Pôstne obdobie, Veľkú noc. 
A bude aj ohňostroj, ako býva na Silvestra, 
Svetlúšik?
– V nedeľu bude sviatok Krista Kráľa a ten 
nám môže priniesť do srdiečka kráľovský 
ohňostroj radosti, Dobromilka .
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 Ahoj, kamaráti!

Prestretý Boží stôl

Kristus, náš Kráľ
Nedeľa Krista Kráľa je 
poslednou nedeľou 
cir  kevného roka a pred
zvesťou blížiaceho sa 
Adventu. Kristus 
je Kráľom, ktorý 
vládne láskou 
a  jeho žezlom 
je kríž. Denne 
v modlitbe Otče náš 
prosíme, aby prišlo jeho 
kráľovstvo, teda, aby sme 
žili ako deti Kráľa a boli 
otvorení plniť jeho vôľu. 
Súčasťou tejto liturgickej 
slávnosti je zasvätenie 
celého ľudského pokolenia 
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Liturgický (cirkevný) rok a jeho obdobia a sláv
nosti sú úžasným darom, ktorý nám Boh dáva 
cez Cirkev. Pripomína bohato prestretý stôl, pri 
ktorom naše srdcia hostí sám Pán Ježiš počas 
celého roka. Vždy nám dáva dostatok toho, čo 
naša duša potrebuje. Raz je tento stôl prestretý 
vo fialových farbách s pribúdajúcimi svetielka
mi na adventnom venci, potom v slávnostnej 
bielej a zlatej pri Kristových narodeninách. Stôl 
so zeleným prestieraním vyživuje našu dušu 

Kráľ pred Pilátom

Sme deti Kráľa

Ježiš je náš Kráľ a denne smieme hľadať a zaží
vať jeho kráľovstvo v našom živote a raz aj vo 
večnosti. Sme deti Kráľa a túto radosť si môžete 
viditeľne pripomenúť aj tak, že si vyrobíte krá
ľovské korunky na hlavu. Stačí na to tvrdý biely 
alebo tenký farebný papier, ozdôbky, lepiaca 
páska, no dôležité je, čo si na korunku napíšete: 
dcéra Kráľa, syn Kráľa, Božie dieťa – a svoje me
no. Nie sú to korunky len pre vás – deti v rodine, 
ale aj pre maminu a tatina. Deti Kráľa sme všetci 
bez ohľadu na vek .

dobrotami viery, aby rástla do neba ako krásny 
strom s ovocím. Pôstny fialový obrus ponúka 
misky s pokrmom jednoduchosti a ticha. Až po 
najväčšiu slávnosť, keď si pripomíname spásu 
ľudstva a hodujeme so vzkrieseným Ježišom. 

Po celý rok sa nám dáva pod spôsobom chleba 
a vína. 


