Slávnosť Krista Kráľa, rok A
JEŽIŠ JE NÁŠ KRÁĽ
Podľa Mt 25, 31 – 46

Jedného dňa Pán Ježiš hovoril k ľuďom, ktorí sa okolo neho zhromaždili.
Hovoril o súde, ktorý čaká každého človeka po smrti. Pán Ježiš im vysvetľoval, že
on bude súdiť, lebo je kráľom všetkých ľudí.
Ježiš je dobrý kráľ a pozná každého človeka na tomto svete. Každý má pre
neho veľkú hodnotu ako klenot v kráľovskej korune. Ale každému z nás dal veľkú
úlohu. Máme mať radi každého človeka. Čo to ale znamená mať rád každého?
Znamená to priať každému dobro, pomôcť hoci aj neznámemu človekovi,
keď je v núdzi, keď má hlad, keď mu je zima, alebo keď sa stratil a nevie, kde
hľadať cestu.
Pán Ježiš hovorí: „Amen, hovorím vám, čokoľvek ste urobili pre jedného
z týchto mojich najnúdznejších bratov, pre mňa ste to urobili.“

Čokoľvek ste urobili pre jedného z týchto
mojich najmenších, pre mňa ste urobili.

Slávnosť Krista Kráľa, rok A
Zamyslenie:
V dnešnom evanjeliu Pán Ježiš povedal: „Čokoľvek ste urobili pre jedného
z týchto mojich najmenších, pre mňa ste to urobili.“
Teraz môžeme položiť deťom otázky, aby sa zamysleli nad tým, čo môžu urobiť
pre svoje okolie. Každý taký skutok si môžeme predstaviť ako klenot v kráľovskej
korune.
Čo môžem urobiť pre maminku a ocka, aby som ich potešil a pomohol im?
Dokážem pravidelne vykonávať nejakú prácu v domácnosti?
Čo by som mohol urobiť pre:
Človeka, ktorý sa zranil?
Babičku alebo dedka, ktorí sa v obchode nevyznajú a nevedia si nájsť
tovar, ktorý si chcú kúpiť?
Malé dieťa, ktoré plače,
lebo sa stratilo svojej
maminke medzi ľuďmi,
napr. v kine?
Predavačku, ktorá
nehovorí vľúdne so svojimi
zákazníkmi?
Seba, keď som smutný
alebo z niečoho sklamaný?
Záver: Budeme sa snažiť robiť
radosť ľuďom okolo seba.
1. Úloha pre Teba: Aký dobrý
skutok z dnešného evanjelia
robí pani na obrázku?

2. Úloha pre Teba: Prečítaj si ešte raz dnešné evanjelium podľa Mt 25, 31 – 46,
všimni si dialóg Pána Ježiša s tými, ktorí budú po jeho pravici, a doplň komix.
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