
Slavnost Ježíše Krista Krále

Cyklus C

Lk 23,35-43





Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana.

(Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi 
tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak nám to Otec nařídil. A 
nyní tě, paní, prosím - to ti píšu ne jako přikázání nové, ale (jako) 
to, které jsme měli od začátku - milujme se navzájem! Láska záleží 
v tom, že žijeme podle jeho přikázání. A přikázání, jak jste slyšeli 
od začátku, je toto: Žijte v lásce! Mnoho svůdců se objevilo ve 
světě, kteří nevyznávají Ježíše jako Mesiáše, jenž přišel v těle. Jsou 
to svůdci a antikristi. Dejte si pozor, abyste nepřišli o (plody) naší 
práce, ale abyste dostali plnou odměnu. Kdo jde dál a nezůstává v 
Kristově učení, nemá Boha. Kdo v tom učení zůstává, má Otce i 
Syna. 2 Jan 4-9



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Na věky chci zpívat o Hospodinových 
milostech.



Odp: Na věky chci zpívat o Hospodinových 
milostech.

Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech,
po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost.
Řekl jsi totiž: „Navěky je založena milost.“
Na nebi jsi upevnil svou věrnost.



Odp: Na věky chci zpívat o Hospodinových 
milostech.

„Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným,
přísahal jsem Davidovi, svému služebníku:
Navěky zajistím tvůj rod
a tvůj trůn zbuduji pro všechna pokolení.



Odp: Na věky chci zpívat o Hospodinových 
milostech.

Nalezl jsem Davida, svého služebníka,
pomazal jsem ho svým svatým olejem,
pevně ho drží má ruka
i mé rámě ho posiluje.



Odp: Na věky chci zpívat o Hospodinových 
milostech.

Má věrnost a láska ho budou provázet,
ve jménu mém zmohutní jeho síla.
On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec,
můj Bůh a skála mé spásy.“



Nasloucháme Evangeliu
• K: Pán s vámi.

• L: I s Tebou

• K: Slova svatého evangelia podle Lukáše

• L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek na:
- Čele
- Ústech
- Hrudi



Když někteří mluvili o chrámu, jakými 
krásnými kameny a pamětními dary je 
ozdoben, řekl Ježíš: "Přijdou dny, kdy z 
toho, co vidíte, nezůstane kámen na 
kameni, (všechno) bude rozbořeno." 
Zeptali se ho: "Mistře, kdypak se to 
stane? A jaké bude znamení, že to už 
nastává?" Odpověděl: "Dejte si pozor, 
abyste se nenechali svést! Mnozí (lidé) 
totiž přijdou pod mým jménem a 
budou říkat: `Já jsem to!' a `Ten čas je 
tady!' Nechoďte za nimi! Až pak 
uslyšíte o válkách a vzpourách, 
neděste se, neboť to se musí stát 
napřed, ale nebude hned konec."



Potom jim řekl: "Povstane národ proti 
národu a království proti království, 
budou velká zemětřesení, na různých 
místech hlad a mor, hrozné úkazy a 
velká znamení na nebi. Ale před tím 
vším vztáhnou na vás ruce, budou vás 
pronásledovat, vydávat synagogám 
(na soud) a do vězení, budou vás 
předvádět před krále a vladaře pro mé 
jméno. To vám dá příležitost k 
svědectví. Vezměte si tedy k srdci 
toto: Nepřipravujte se předem, jak se 
hájit. Vždyť já vám dám výmluvnost i 
moudrost, které nedovedou odolat ani 
odporovat žádní vaši protivníci. 



Budete zrazováni i od (vlastních) 
rodičů a sourozenců, příbuzných a 
přátel, a některé z vás usmrtí. Budete 
pro jméno mé ode všech nenáviděni. 
Ale ani vlas z hlavy se vám neztratí. 
Trpělivostí zachráníte svou duši.



Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste





NEHOŇ SE 
ZA 

ZBYTEČNOSTMI





Doplň větu: 
Povstane 
.............. proti 
................., 
................. proti 
....................... .

1

Co děláme při 
evangeliu? 
A. Klečíme  
B. Sedíme a 
pijeme kávu 
C. Stojíme



Když se 
přiznáme před 
lidmi, že věříme 
v Boha,  co se 
může stát?

2
O jakém 
stavebním 
materiálu dnes 
Ježíš mluví? O 
cihlách, betonu, 
písku, kameni.



Kdo a čím nám 
pomůže, když se 
přiznáme k víře v 
Boha?

3

Bude jednoduché 
se před kamarády 
přiznat, že 
věříme v Ježíše?



Úkol týdne za 3 body (4-7 let) – místo 
otázek:

Na obrázku je vidět uvězněný 
křesťan. Pomůžeš mu najít cestu 
ven? Pozor ale na všechna 
nebezpečí!



Úkol týdne za 3 body (7 - 11 let):

Narodil jsem se ve 4. století v dnešním Maďarsku. V 15 letech jsem 
vstoupil na přání otce do armády. Jednou jsem se na cestě rozdělil s 
žebrákem o svůj plášť. Ve snu pak jsem viděl, jak místo žebráka jsem 
obdaroval Ježíše. Po odchodu z armády jsem byl pokřtěn, stal se 
knězem a pak biskupem v Tours. Jsem patronem Francie.

Kdo jsem?   Až to uhádneš nakresli, jak asi vypadám.



Úkol týdne za 3 body pro 2. stupeň ZŠ a SŠ:

Dnešní evangelium nám mluví, že, čas 
který máme, je třeba využít pro dobro. 
Nakresli si přesýpací hodiny a vedle nich 
připisuj dobro, které se ti podařilo 
vykonat.
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