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SLOVNÍ KATECHEZE

Slavnost Ježíše Krista Krále
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se
na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako
pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po své
pravici: ‘Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od
založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl
jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste
mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.’ Spravedliví mu na to řeknou: ‘Pane, kdy jsme tě viděli
hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali
jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli
jsme k tobě?’ Král jim odpoví: ‘Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých
nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.’ Potom řekne i těm po levici: ‘Pryč ode mne, vy
zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a
nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se mě,
byl jsem nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.’ Tu mu na
to řeknou také oni: ‘Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého,
nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?’ On jim odpoví: ‘Amen, pravím vám: Cokoli jste
neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.’ A půjdou do věčného
trápení, spravedliví však do věčného života.“(Mt 25, 31-46)
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“
Doporučuje se, aby si sám posadil do podřepu nebo na taburet.

Milé děti, jsme v závěru roku. Nebojte se, nespletl jsem se. Dnes opravdu končí jeden
rok a to liturgický rok a nový začne příští týden, první nedělí adventní. Závěr
liturgického roku v dnešním evangelním textu nás vybízí k nesmírně důležité věci. A
tou je naše cesta k Bohu skrze druhého člověka. Jak? Cestou milosrdných skutků. Aby
nás totiž Pán Ježíš mohl pozvat k sobě do svého království, protože my víme, že on je
Král a dnes slavíme Slavnost Ježíše Krista Krále, říká nám, že záleží pouze na nás,
jestli se s Ním budeme v ráji radovat. My sami totiž odpovídáme svým chováním
k potřebným, k chudým, k opuštěným, k těm, kterým se druhý vysmívají na pozvánku
do Božího království. A jaké jsou to ty skutky milosrdenství? Vzpomínáte se na nějaké?
(nechat reagovat děti) Ano, je to např. dát jídlo hladovému, napít žíznivému,
obléknout ty, kteří nemají oblečení, navštívit nemocné, vězněné, přijímat ty, kteří jsou
na cestě. Možná, že kolem vás jsou lidé, kteří takovou pomoc potřebují. Možná, že
kdybyste se zeptali v nejbližším středisku charity, že by vám řekli, jak se oni starají a
pomáhají těmto lidem. A třeba byste jim mohli přinést nějaké věci, které máte navíc
nebo alespoň malou čokoládu, aby se charitní pracovníci mohli posilnit. Protože, věřte
mi, že jejich práce je velmi těžká. A třeba byste si mohli dát i předsevzetí, že si teď
v adventu, který je už za dveřmi, každý den něco odřeknete a ušetřené prostředky
věnujete potřebnějším. Můžete se např. zapojit do projektu Papežského misijního díla
v České republice, které vyhlásilo akci s názvem Jeden dárek navíc pro děti v Africe.
Určitě děti víte, že africké děti mají často velkou bídu a jejich rodiny nemají prostředky
na péči o děti po úrazech nebo onemocnění. V Keni, proto vzniklo rehabilitační
středisko Skleník pro děti po úrazech pohybového aparátu. Aby tyto děti mohly dobře
jíst, potřebují v rehabilitačním středisku vybudovat skleník na pěstování zeleniny.
Pomůžete jim? Na stránkách www.misio.cz, se všechno dozvíte.
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SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU
Chcete-li zpestřit Vaše kázání pomůckou a tím zintenzivnit vjem jeho obsahu,
doporučujeme použít pomůcku a využít aktivitu.
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se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli
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neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.’ A půjdou do věčného trápení,
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v České republice, které vyhlásilo akci s názvem Jeden dárek navíc pro děti v Africe.
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