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Tuto neděli slavíme poslední velkou slavnost před Vánocemi – Slavnost Ježíše Krista Krále. Je to 

slavné završení celého církevního (nebo také liturgického) roku. Poslední neděle roku, který jsme 
právě prožili. Ta příští – 1. adventní – už patří roku novému. Možná si teď říkáte: „Cože? Jaký konec 
roku? Jaký nový rok?“ Ale je to opravdu tak. Tak jako běžný kalendářní rok končí s prosincem a 
s lednem začíná rok nový. A stejně jako školní rok začíná v září a končí v červnu před letními 
prázdninami. Tak i církevní rok se všemi svými svátky má svůj závěr v dnešní slavnosti a adventem 
– čekáním na příchod Pána Ježíše – začíná rok nový. Dnes si tedy máme uvědomit, že Ježíš je tím 
jediným opravdovým Králem všeho. Jeho království nenajdeme na žádné mapě, mělo by ale být 
v našem srdci. Přeju sobě i Vám, aby se nám to dařilo – abychom měli Pána Ježíše rádi a s radostí a 
důvěrou šli za Ním! 

Vaše Majka 
 
Okénko z nedělních čtení 

 
Možná to na první pohled zní zvláštně, ale dnešní úryvek evangelia nás přivádí do posledních 

okamžiků před Ježíšovou smrtí. Máme slavit Ježíše – Krále, a přitom se díváme na zmučeného 
umírajícího Ježíše na kříži. Slyšíme kruté vyprávění o tom, jak se Ježíšovi visícímu na kříži posmívají. 
Nejdřív členové velerady, kteří Ho k smrti na kříži odsoudili. Pak vojáci, kteří Ho na kříž přibili. 
Nakonec i jeden ze zločinců, kteří viseli na sousedních křížích. Vysmívají se tomu, že by snad Ježíš 
měl být nějaký židovský král. Vždyť právě to visí Ježíšovi na tabulce nad hlavou – Ježíš nazaretský, 
král židovský. Posměšně vzpomínají na Jeho zázraky a vykřikují, ať pomůže sám sobě. Ať sestoupí 
z kříže, jestli má tu moc. Ježíš takovou moc má, vždyť je Bůh, ale nikdy nedělá zázraky pro sebe. 
Nechce sobě dávat výhody. Chce pomáhat druhým. I teď je tu proto, aby svojí mocí sloužil všem 
ostatním lidem. Teď musí zemřít, aby mohl svojí Božskou mocí porazit smrt, vstát z mrtvých a všem 
lidem mohl otevřít cestu do nebe. Ti, kdo se mu posmívají, to ale nechápou. A Ježíš se s nimi nehádá. 
Až v závěru slyšíme druhého z odsouzených zločinců, který najednou všechno vidí správně. Umlčuje 
prvního odsouzeného a připomíná, že oni dva si trest zasloužili svými zločiny. Ježíš je sice na kříži 
zrovna jako oni, jenže nevinný. Obrací se na Ježíše a jako jediný v něm vidí opravdového krále – 
krále, jehož království není z tohoto světa, je v nebi. A prosí, aby na něj Ježíš ve svém království 
pamatoval. Až teď Ježíš promluví a dává slib: „Ještě dnes budeš se mnou v ráji!“  

 
Slavnost Ježíše Krista Krále 
 
Tuto slavnost zavedl pro celou církev papež Pius XI. až v roce 1925. Že přijde Král králů a Pán 

pánů. Král, jehož království nemá ani začátek, ani konec. Tomu věřili lidé už odpradávna. Už dávno 
před Ježíšovým narozením předpovídali proroci Jeho příchod. Čekali, že přijde mocný král – 
mocnější než jakýkoli jiný. Uznávali jako nejvyššího krále Boha Hospodina a čekali, že přijde „Jeho 
pomazaný“ (tak označovali panovníky). Jenže většinou si neuměli představit jiného krále než toho 
s korunou na hlavě, jak bude vládnout jejich zemi a porazí se svými služebníky a vojáky všechny 



 

nepřátele. Když se Ježíš narodil, hledali podle proroctví narozeného krále mudrcové z dalekých zemí. 
Našli ale jen chudé dítě ve chlévě. Když chodil od vesnice k vesnici, neměl žádné služebníky ani 
bojovníky, ale sám sloužil těm nejchudším, nemocným a trpícím. Když Ježíš umíral na kříži, měl na 
hlavě místo koruny ze zlata jen korunu z pichlavého trní. Krále v Něm v tu chvíli nedokázali vidět 
ani Jeho nejlepší přátelé. A přesto je právě On tím očekávaným Králem, který vládne všemu a všem. 
On je Boží Syn, který bude soudit živé i mrtvé. Ten, který se jako dobrý král stará o každého, kdo Ho 
jako Krále uznává. 

 
Nápady k zamyšlení, vytváření, kreslení… 
 
Ježíš slibuje odsouzenému, který v Něho uvěřil, že s Ním bude v ráji ještě dnes. Ne „až jednou“. 

Ježíš je králem nebeského království, je tím nejmocnějším králem ze všech. Kdo v Něho věří, tomu 
Ježíš pomůže – toho uzdraví, toho potěší, toho vezme po smrti k sobě do nebeského ráje. Ještě dnes. 

 
Jak si představuješ krále? Jako krále z pohádky? Nebo znáš nějakého krále i v dnešním světě? 

(I dnes v některých zemích opravdu vládnou králové.) Jak má takový král asi vypadat? A jaké 
vlastnosti má mít? V čem je Ježíš takovým králem, jakého si představíš, a v čem je jiný? 

 
Ježíše – Krále nebeského království, který nevládne žádné zemi, ale lidským srdcím; toho, který 

nevládne mečem, ale láskou, si můžeš dokreslit na následujícím obrázku. Nebo můžeš udělat svůj 
vlastní obrázek.   


