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22. 11. 2015 – Slavnost Krista Krále – cyklus B 

Čtení 

Dan 7,13-14 – Žl 93,1ab.1c-2.5 – Zj 1,5-8 – Jan 18,33b-37 

Text evangelia pro děti 

Pilát řekl Ježíšovi: „Ty jsi židovský král?“ Ježíš odpověděl: „Říkáš to sám ze sebe, anebo ti to řekli o mně jiní?“ 
Pilát odpověděl: „Copak jsem já žid? Tvůj národ, to je velekněží, mi tě vydali. Čeho ses dopustil?“ Ježíš na to 
řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece 
bojovali, abych nebyl vydán židům. Ne, moje království není odtud.“ Pilát se ho zeptal: „Ty jsi tedy přece král?“ 
Ježíš odpověděl: „Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví 
pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ 

Slova k vysvětlení 

Pilát: vyslanec římského císaře v Palestině. Palestina patřila v době Ježíšově k římské říši, které vládl císař. 
V každé takové zemi, kterou císař připojil ke své říši, zastupoval jeho vládu nějaký vyslanec.  

velekněz: nejvyšší – nejdůležitější židovský kněz; jeho funkce nebyla jen náboženská, ale i politická, měl na 
starosti i nejrůznější soudní spory  

Zamyšlení pro práci s dětmi 

Komentář k evangeliu: Liturgický rok vrcholí slavností Ježíše Krista Krále. Jde o připomenutí Kristova 
definitivního vítězství nad utrpením a smrtí, zlem a nevěrností, jak nám svědčilo i Boží slovo minulé neděle. 
Ježíš sám v rozhovoru s Pilátem přibližuje charakter svého království a královské moci. Tento evangelijní 
úryvek známe z velkopátečních obřadů. V dialogu Piláta s Ježíšem vidíme střet dvou odlišných představ 
o kralování. Ježíš se prohlašuje králem, ale ne takovým, jak ho chápe Pilát a tehdejší společnost. Jeho 
království není z tohoto světa a jeho důležitým stavebním kamenem je pravda: její hlásání a slyšení.  

Poselství textu o spáse: Ježíš JE král. Toto slovo v sobě obsahuje slávu, sílu a moc. Ježíš je vítězem nad zlem 
a smrtí. Jeho království je specifické: jak známe z evangelií, jeho podstatnými prvky jsou služba, vzájemná úcta, 
láska, sebedarování, pravda apod. Do jeho království nepatříme na základě původu, urozenosti atd., ale na 
základě přihlášení se k tomuto králi, k přijetí jeho nabídky vztahu a výzvy „milujte se navzájem, jako jsem já 
miloval vás“.  

Souvislost s liturgií: V mešní liturgii není místo, které by přímo zdůrazňovalo Boží království. Slovo království 
však zaznívá dohromady třikrát. V modlitbě Otče náš prosíme „Přijď království Tvé“ a zakončujeme ji zvoláním 
„Tvé je království i moc i sláva navěky“. V Kredu vyznáváme, že toto království „bude bez konce“. 

Plnější smysl – aktualizace poselství pro náš život: Poselství o odlišnosti Kristova království od lidských 
představ pro nás není ničím novým, je přítomno v celém evangeliu a několik předcházejících nedělních úryvků 
evangelií se tomuto tématu věnovalo výslovně. Čtení dnešní slavnosti soustřeďují naši pozornost na Krista 
jako krále, opěvují jeho věčnou moc a slávu, a jeho činy pro lidstvo. (Viz např. druhé čtení: „[Ten], který nás 
miluje, který nás svou krví zbavil našich hříchů a udělal z nás královský (národ) a kněze Boha, svého Otce.“) 
Texty dnešní neděle pro nás mohou být pozváním k adoraci, klanění, chvále, k vyznání „Ježíš je můj král“  
a k obnovení závazku sloužit jemu a druhým lidem tak, jak sloužil on. Mohou nám také připomínat naši 
královskou důstojnost, kterou jsme dostali od Boha ve křtu.  

3 – 6 let 
Znáte nějaké krále? Možná z pohádek. Jací bývají králové? (...) V evangeliu jsme slyšeli, že se Pilát ptal Pána 
Ježíše, zda je židovský král. Co mu Ježíš odpověděl? To je těžká otázka. Ježíš nedal Pilátovi přímou odpověď, 
ale začal mluvit o svém království. Je to úplně jiné království, než jaké známe z pohádek. Ježíš nás má rád, 
proto se můžeme na jeho království těšit. Pán Ježíš do něj pozval všechny lidi a všichni ho uvidíme, až Pán Ježíš 
přijde znovu na svět.  

6 – 9 let 
V evangeliích se učíme poznávat, kdo je Ježíš. Ježíš je náš bratr, přítel, učitel. V dnešním evangeliu čteme, že 
Ježíš je také král, král těch, kteří se k němu hlásí, tedy i náš král. Ježíšovo království ale není z tohoto světa, 
nepodobá se tedy žádnému z žijících ani bývalých králů. V jeho královské důstojnosti ho uvidíme až při jeho 
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druhém příchodu na svět, který si vždy připomínáme na začátku liturgického roku. Poslouchejte dobře, k čemu 
jsme byli dnes vyzváni hned při úvodní modlitbě: „Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu 
všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva. Dej, ať celý svět vysvobozený Kristem z otroctví 
hříchu, poznává tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně tě chválí.“ Zkuste říci vlastními slovy, k čemu nás tato 
modlitba dnes vybízí.  

9 – 14 let 
Všechna dnešní čtení nám představují Ježíše jako mocného krále, kterému patří sláva, čest i moc, jeho 
království nepomine a všechny národy mu budou sloužit. Prorok Daniel viděl přicházet Syna člověka, který 
přišel až k velmi starému starci. Ten mu dal moc, slávu a království, v němž mu budou sloužit všechny národy, 
kmeny a jazyky. A tato moc je věčná, nikdy nepřestane a jeho království nikdy nebude zničeno. Kdo je tím 
Synem člověka? A kdo mu mohl dát takovou moc? Proč? Celé Písmo svaté nám postupně odhaluje Boží plán 
s lidmi. Bůh člověku odstraňuje překážky, které mu brání, aby se dokázal podobat Bohu a žít s ním a s celým 
stvořením v lásce. Největší překážkou k tomu je hřích. Kdo náš vysvobodil z moci hříchu? Kdo zná odpověď na 
tuto otázku, nediví se pak tomu, že v Synu člověka vidí křesťané Pána Ježíše, kterému dal Bůh Otec všechnu 
moc. Vždyť Ježíš prolil z lásky k nám na odpuštění našich hříchů svoji krev na kříži, trpěl a položil svůj život. 
A za to se mu dostalo takové slávy. A dostává se jí všem, kdo ve svém životě bojovali se hříchem a naplnili svůj 
život láskou. Ti všichni žijí u Boha, v jeho království a spolu s námi Boha oslavují zvláště při každém slavení mše 
svaté: Svatý, svatý, svatý .... Požehnaný, který přichází ve jménu Páně.  

Aktivita 

3 – 6 let 
Pomůcky: dva archy balicího papíru (nebo papír z flipchartu), na jeden z nich nakreslíme fixem tvar brány 
téměř ve velikosti papíru a vystřihneme jej. Na bránu napíšeme velkými písmeny: Zdvihněte brány své klenby, 
ať vejde král slávy. Větší množství obrázků z časopisů nebo z omalovánek, na kterých jsou zvířata, přírodniny, 
lidé apod. Obrázky mají ukazovat na svět kolem nás. Nůžky, lepidlo. Můžeme připravit i paškál a svíčky pro 
každé dítě. 

Prázdný papír umístíme na tabuli (nebo na flipchart či do středu stolu) a dáme dětem k dispozici papíry 
a pastelky, nebo připravené obrázky z časopisů. Společným úkolem bude vytvořit z jednotlivých obrázků obraz 
našeho světa. Děti si proto mohou vybrat obrázky, které se jim líbí, a nalepovat je postupně do dolních dvou 
třetin plakátu. Plakát okomentujeme: to je kousek našeho světa, ve kterém žijeme. Odkud náš svět pochází? 
Komu patří? (Otázka není úplně jednoduchá, ale pomůžeme dětem k jednoduché úvaze: svět stvořil Bůh, 
a proto mu patří. Bůh svěřil lidem svět do péče.). Dnes jsme slyšeli rozhovor mezi Pilátem a Ježíšem. Ježíš 
mluvil o svém království. A my věříme, že ho jednou uvidíme přicházet jako krále, který nás pozve do svého 
království. Nalepíme teď na náš plakát bránu, na které je napsána stará židovská modlitba: „Zdvihněte brány 
své klenby, ať vejde král slávy“ (vysvětlíme slovo klenba). Věřící lidé si představují, jak Ježíš vejde bránou, 
a pozve nás, abychom s ním šli k našemu nebeskému Otci. Je to jako když jdete do kostela, abyste se zde 
setkali s naším nebeským Otcem, s Pánem Ježíšem a se všemi, kdo v něj věří. Velké dveře jsou také takovou 
bránou. Pozveme děti, aby si vyzkoušeli projít branou. Bránu vytvoří dva přítomní – postaví se proti sobě, 
zdvihnou ruce a spojí je. Prožitek můžeme umocnit tím, že děti si zapálí svoji svíčku od paškálu (připomínka 
křtu) a projdou bránou se zapálenou svící. Můžeme zazpívat libovolnou oblíbenou píseň, která vyjadřuje náš 
dík a chválu Pánu Ježíši.  

6 – 9 let 
Pomůcky: větší papír, postava Krista Krále na nalepení; lepidlo; papír, pastelky, tužky pro každé dítě; nůžky; 
Hosana modrá 

Doprostřed do vrchní části většího plakátu nalepíme (nakreslíme) postavu Krista Krále. Kolem něj můžeme 
připsat nebo nakreslit situace, které vyjadřují prosbu z úvodní modlitby: „ať mu celý svět věrně slouží 
a ustavičně tě chválí“. Čím jsou skutky a obrázky konkrétnější a zahrnují děti samotné, tím lépe. Na závěr jako 
poděkování za Boží péči o nás můžeme zazpívat píseň Vzdejme Pánu díky (č. 275). 

9 – 14 let 
Pomůcky: papír A5 pro každé dítě, tužky/propisky; svíce (popř. i koruna), sirky; text druhého čtení pro každé 
dítě (dostupné např. na http://www.liturgie.cz/lekcionar/); Hosana (nebo jiný zpěvník) 

Jsme v závěru liturgického roku, v aktivitách jsme se věnovali mimo jiné otázce Božího království, jak vypadá, 
jak se mezi lidmi projevuje apod. Dnes se zaměříme na Ježíše – našeho Krále. Uprostřed rozsvítíme velkou 

http://www.liturgie.cz/lekcionar/
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svíčku (můžeme kolem ní umístit i korunu) jako symbol Krista. Rozdáme dětem text druhého čtení. Každý si ho 
může sám potichu přečíst. Následně má každý prostor „zrekapitulovat“ si uplynulý rok. Staral se o mě, mé 
blízké, přátele, známé… Ježíš? Jaké jsem s ním prožil důležité chvíle? Co bylo těžké? (Děti si mohou zapisovat 
na papír.) Následně věnujeme větší prostor modlitbě chval, díků a proseb (buď vlastními slovy dětí, nebo 
vedené katechetou). Do modlitby můžeme zařadit pár písní. (Např. Má sílo (č. 126); první sloka písně Dnes jdu 
k Tobě, Pane můj (č. 49); Je stále přítomná (č. 79); apod.) 

Obrázek 

Kristus Král 


