
Slavnost Ježíše Krista Krále

Cyklus C

Lk 23,35-43





Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla 
Korinťanům.

A vy jste Boží pole, Boží stavba. Podle milosti Boží, která mi byla 
dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na něm 
staví. Každý ať dává pozor, jak na něm staví. Nikdo totiž nemůže 
položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš 
Kristus. Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? 
Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a 
ten chrám jste vy.

1 Kor 3,9b-11.16-17



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine 
zástupů!



Odp: Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů!

Touží, ba prahne má duše po Hospodinových síních,
- mé srdce i mé tělo s jásotem tíhnou k živému Bohu.



Odp: Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů!

I vrabec si nalézá příbytek
- a vlaštovka své hnízdo, kde ukládá svá mláďata:
- Tvé oltáře, Hospodine zástupů,
- můj králi a můj Bože!



Odp: Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů!

Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě,
- stále tě mohou chválit.
- Štíte náš, Bože, pohleď,
- popatř na tvář svého pomazaného!



Odp: Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů!

Věru, lepší je den v tvých nádvořích
- než jinde tisíc:
- raději budu stát na prahu domu svého Boha
- než přebývat ve stanech bezbožníka.



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 Ježíše ukřižovali, členové 
velerady se mu vysmívali: „Jiným 
pomohl, ať pomůže sám sobě, je-
li Mesiáš, Boží Vyvolený.“ 
Posmívali se mu i vojáci, 
přistupovali, podávali mu ocet a 
říkali: „Když jsi židovský král, 
zachraň sám sebe!“ Nad ním byl 
totiž nápis: „To je židovský král.“ 
Jeden z těch zločinců, kteří viseli 
na kříži, se mu rouhal: „Copak ty 
nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ 



Druhý ho však okřikl: „Ani ty se 
nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k 
stejnému trestu! My ovšem 
spravedlivě: dostáváme přece jen, jak 
si zasloužíme za to, co jsme spáchali, 
ale on neudělal nic zlého.“ A dodal: 
„Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do 
svého království.“ Odpověděl mu: 
„Amen, pravím ti: Dnes budeš se 
mnou v ráji.“



Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste





Služba

Bát se

Palác
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BLAHOSLAVENÍ CHUDÍ 
V DUCHU, NEBOŤ JEJICH JE 
NEBESKÉ KRÁLOVSTVÍ





Kdo se Ježíšovi 
posmíval, když 
byl ukřižován?

1

Koho ukřižovali 
vedle Ježíše?



Jak zněl nápis 
nad Ježíšem, 
který mu židé 
přibili na kříž?

2

Jak vypadala 
Ježíšova koruna, 
kterou měl na 
hlavě?



Co slíbil Ježíš 
jednomu ze 
zločinců?

3

Kdo Ježíše prosil, 
aby na něho 
pamatoval ve 
svém království?



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

V Bibli čteme mnoho příběhů o 
lidech, kteří Pánu Ježíši děkovali, 
nebo se mu poklonili jako králi. 
Všechny postavy vystřihni, nakresli 
si na druhý papír Ježíše jako krále a 
nalep postavy kolem Pána Ježíše. 
Nemusíš je vystřihovat přesně, 
stačí obstřihnout dokola.



Úkol týdne za 3 body (7 - 11 let):

Člověk žije v čase. V jeho životě jsou 
skutečnosti, které se neustále opakují: dny, 
týdny, roky … Důležité události si člověk 
opakovaně připomíná a slaví je. Podobně je 
tomu s liturgickým – církevním rokem. Naše 
vzpomínání se však neobrací jen do 
minulosti, protože Kristus je ve své církvi 
stále živý a přítomný. Seřaď správně 
symboly jednotlivých událostí liturgického 
roku tak, jak jdou časově za sebou. Písmena 
pod obrázky pak utvoří tajenku.



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

Zamysli se a pokus se napsat jakým 
způsobem, se může šířit Boží království 
zde na zemi.

Jak ty sám šíříš Boží království?
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