
Slavnost Ježíše Krista Krále 

Cyklus B 

Mt 25,31-46 



Má sílo 
 

Má sílo, k Tobě vzhlížím, 

má sílo Tobě zpívám,  

neboť ty Bože jsi útočiště mé.  

Pane můj, lásko má, Ty Bože jsi útočiště 
mé.  



Pane smiluj se 
 





Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. 

Hlas z nebe, který jsem (já, Jan,) už slyšel, zase na mě 
promluvil: „Jdi, vezmi ten rozvinutý svitek z ruky anděla 
stojícího na moři a na zemi!“ Odešel jsem tedy k andělovi 
a požádal ho, aby mi ten malý svitek dal. Odpověděl mi: 
„Vezmi ho a spolkni! Způsobí ti v břiše hořko, ale v ústech 
se ti bude sladce rozplývat jako med.“ Vzal jsem ten malý 
svitek z andělovy ruky a spolkl ho. V ústech se mi sladce 
rozplýval jako med, ale když jsem ho spolkl, zhořklo mi to 
v břiše. 

Zj 10,8-11 



 Pak mi bylo řečeno: „Znovu musíš prorokovat proti mnoha 
lidem, národům, jazykům a králům.“ 

Zj 10,8-11 

 



Nasloucháme 1. čtení 

• K: Slyšeli jsme slovo Boží. 

• L: Bohu díky. 



Žalm  

Odpověď: 

 

          Nauč mě, Hospodine svým příkazům. 



Odp:    Nauč mě, Hospodine svým příkazům. 

Raduji se na cestě tvých přikázání 

jako z velkého bohatství. 

Vždyť tvá přikázání jsou mým potěšením, 

tvé příkazy jsou mými rádci. 

 



Odp:    Nauč mě, Hospodine svým příkazům. 

Lepší je pro mě zákon tvých úst 

než tisíce ve zlatě a stříbře. 

Jak sladké jsou na mém patru tvé výroky, 

nad med jsou sladší pro má ústa. 

 



Odp:    Nauč mě, Hospodine svým příkazům. 

Mým dědictvím navěky jsou tvá přikázání, 

neboť jsou radostí mého srdce. 

Otvírám ústa a nabírám dech, 

neboť toužím po tvých předpisech. 

 



Aleluja, Aleluja, Aleluja :/ 

 Moje ovce slyší můj hlas, praví 
Pán, já je znám a ony jdou za 

mnou. 



Nasloucháme Evangeliu 
• K: Pán s vámi. 

• L: I s Tebou 

• K: Slova svatého evangelia podle Matouše 

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





Nasloucháme Evangeliu 

• K: Slyšeli jsme slovo Boží. 

• L: Chvála Tobě Kriste 





Jsme králové a královny, jejichž království není z 
tohoto světa. Nemusíme se bát a nemusí nám 
být líto, že tady na světě něco nemáme, něco se 
nám nepovede, něco končí, s něčím se musíme 
rozloučit, že nám něco chybí nebo se něčeho 
nedostává. Naše království je nepředstavitelně 
krásné a není v něm nic zlého. Můžeme je nosit v 
srdci, občas je zahlédnout kolem sebe už tady a 
teď a můžeme se na něj těšit v budoucnosti.  



předškolní a 1. třída 



Dnes jsme slyšeli, že Pán 
Ježíš je král. Jistě snadno 
poznáš, které věci na 
obrázcích se hodí pro krále a 
které ne. U každé dvojice 
zkus vymyslet, komu by se 
zbylá věc hodila.  



2. třída a výše 



1. S kým dnes Ježíš v evangeliu mluví? 

2. Jakou první otázku dostal Ježíš? 

3. Kde můžeme najít Ježíšovo 
království? 

4. Jak zněla Ježíšova konečná 
odpověď? 
 



Přijmi Pane  
 1. Přijmi, Pane, z našich polí chléb, přijmi, Pane, z 

našich vinic víno, z našich polí chléb, z našich 
vinic víno, chléb a víno- spásy znamení.   

Přijmi, Pane ze svých polí chléb, přijmi, Pane, ze 
svých vinic víno, ze svých polí chléb, ze svých 
vinic víno, ať nás tvojí mocí promění. 
 

R: Ty jsi, Pane, /: sám pravý vinný kmen.  
plodech dojdou štěstí, kdo jsou tvoje ratolesti. :/ 

 



Přijmi Pane  
 2. Díky za krev za nás prolitou, díky za tvou oběť, 

Pane,  díky, vždyť jen pro tvůj kříž jsme ti, Bože, 
blíž, díky, že nám sebe nabízíš. 

Díky, že jsi přijal úkol svůj, žes šel plnit vůli otce 
svého,z lidí že tvůj čin sejmul tíhu vin,každý 
člověk je teď Boží syn. 
 

R: Ty jsi, Pane, /: sám pravý vinný kmen.  
plodech dojdou štěstí, kdo jsou tvoje ratolesti. :/ 

 



Svatý 



Beránku Boží… 

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, 
smiluj se, smiluj se nad námi. 2x 

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, 
daruj nám, daruj svůj pokoj. 



Díky za Tvůj kříž 
1. Díky za Tvůj kříž, jenž nás vykoupil, když ses nám 
vydal cele do rukou.  
Ó, Pane náš, ó, Pane náš. Naše skutky zlé, tys' nám 
odpustil, přikryl krví svou, na vše zapoměl. Děkuji, 
děkuji.  
 

R.:  Pane, mám Tě rád, vážně mám Tě rád, stále 
poznávám, že Ty miluješ nás,  
hlubokou radostí, těšíš srdce mé, ale největší je 
to, že mohu znát Tvou radost z nás.  



Díky za Tvůj kříž 
2. Pro mé nemoci trpěls Pane můj, abys vzal náš 
strach, lásku vyléváš. Ó, Pane můj, ó, Pane můj.  
Skončil úkol tvůj, tvé je vítězství, teď nám dáváš 
růst, z vody živé pít. Děkuji, děkuji.  
 

R.:  Pane, mám Tě rád, vážně mám Tě 
rád, stále poznávám, že Ty miluješ nás,  
hlubokou radostí, těšíš srdce mé, ale největší je 
to, že mohu znát Tvou radost z nás.  



Tady u tvých nohou 

Tady u Tvých nohou Pane můj Ty víš, 

sedávám tak rád.  

Tady u Tvých nohou Pane můj, Ty víš, 

rád ti naslouchám.  
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