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Slavnost Ježíše Krista Krále 

Když Pána Ježíše odsoudili k smrti na kříži, všichni 
apoštolové utekli ze strachu, aby je neusmrtili s ním. 
Jenom Jan ho doprovodil až na Golgotu a stál u paty kříže 
s Marií, Ježíšovou matkou. Když je Ježíš spatřil, požádal 
Jana, aby se staral o Marii, jako by byla jeho matka, a 
Marii požádal, aby přijala Jana za svého syna. 

U paty kříže byla také skupina lidí, kteří se Ježíšovi vysmívali. Říkali: „Jiné zachránil, 
ať zachrání i sám sebe! Ať sestoupí z kříže: ano, potom mu uvěříme.“ Ježíš ale vzal na 
sebe to hrozné utrpení dobrovolně za celé lidstvo - i za ty rouhače. Odpouštěl 
vojákům, kteří ho ukřižovali, i lidu, který se mu vysmíval; zdvihl oči k nebi a modlil se: 
„Otče, odpust' jim, vždyť nevědí, co činí.“ 

Také jeden ze zločinců, ukřižovaných vedle něho, ho urážel; druhý ho okřikl: „Co to 
říkáš? My jsme odsouzeni spravedlivě za naše zločiny; ale on je nevinný.“ Pak se 
obrátil k Ježíšovi: „Pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“ Ježíš mu slíbil: 
„Dnes budeš se mnou v ráji.“ 

Dnes slavíme slavnost Ježíše Krista Krále, je to poslední neděle liturgického roku, 
následující neděli již začíná advent. Pán Ježíš se narodil chudý v Betlémě, přicházel 
k nemocným a uzdravoval je, měl i moc vzkřísit mrtvé, svým bližním prokazoval lásku. 
Zemřel na kříži,  
ale přemohl smrt. Ježíš Kristus je  
Král - jeho království ale není  
z tohoto světa. Je to Boží království, které 
člověku dává věčný život.  

(správná odpověď z minulého čísla  
– mamince pomoci s kočárkem, babičce 
nést tašku, nemocného navštívit)  
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V Bibli čteme mnoho příběhů o lidech, kterým Pán Ježíš pomohl a kteří se mu klaněli 
jako králi. Spoj dvojice postav, které k sobě patří. 
 
 
 
 
 
 
 
 


