
Krista Krále

Mocný všech věcí Králi, 
nejvyšší Pane náš, 
věrní tě srdcem chválí, 
v nichž bydlení své máš. 
Ač v nebi přebýváš, 
na pravici Otcově 
blaženost užíváš, 
však ve všelikém místě 
předivný svůj byt máš. 

Slavnost Ježíše Krista Krále, je dnem římskokatolického liturgického kalendáře,  
který připadá na poslední, tedy 34. neděli v liturgickém mezidobí, je svátkem  
nádherným, oblíbeným, ale ne možná pro všechny úplně srozumitelným. Tento  
svátek zavedl pro církev Pius XI. v roce 1925. Bylo to po první světové válce, po  
dobách složitých a problematických. A on tehdy, Pius XI. řekl a napsal: „Svátky  
mají větší účinek na věřící než dokumenty učitelského úřadu církve. Svátky totiž  
seznamují s pravdami víry všechny věřící.  Nejenom některé. A mluví k nim ne 
jedenkrát, ale každý rok a takřka stále.“ Svátky působí nejenom na rozum jako  
třeba nějaký napsaný dokument,  nějaká encyklika,  ale svátky působí  také na  
srdce, mysl a na celého člověka.
Liturgický rok je znamením dějin spásy a jejich koruny – Krista. Advent nám 
vždy znovu a znovu zobrazuje předdějinné a dějinné etapy lidstva, které směřují  
k Vykupiteli – naději národů. Vánoce pak připomínají začátek Kristova života  
na  této  zemi.  A poslední  neděle  liturgického  roku  je  předobrazem  zralosti  
Božího království  a  plné  královské  moci  Ježíše  Krista –  krále  vesmíru,  toho 
který je  první i poslední, alfa i omega, začátek i konec. Ježíš sám kategoricky  

potvrdil  svou  královskou  
moc  před  Pilátem:  Na jeho  
otázku"Ty  jsi  král?"  božský  
Vykupitel  odpověděl:  "Ano, 
já jsem Král".  Kristus nemá 
na mysli  království  založené  
na moci zbraní, nýbrž na síle  
Pravdy a Lásky (ne náhodou 
říká Pilátovi,  že  kdyby jeho  
království  bylo  z  tohoto  
světa, bojovalo by, aby nebyl  
vydán židům).  Lidé do něho  
vstupují  tím, že  se  v  pokání  



připravují na víru a křest, který působí opravdové vnitřní znovuzrození. Kristus  
Král,  jehož království  není  z tohoto světa a přece  on je  král,  prameny smrtí  
přivádí generaci za generací do svatého města věčnosti. „Ještě dnes budeš se  
mnou v ráji.“ Když se zadíváme na tuto perspektivu,  když se  zamyslíme nad  
Kristovou vládou, nad církví v nebi – v nebeském Jeruzalémě, pak naše chvála 
je plná radostné vděčnosti a štěstí nad takovou budoucností, která je připravená  
Bohem pro všechny, kdo ho milují. Tato perspektiva nám posiluje naději, že náš  
život  má  nádherný  cíl.  Tam,  u Otce  v království  Ježíše  Krista  je  náš  trvalý  
domov.  Oslavujeme  Krista  ne  pozemského  vládce,  jak  to  dělaly  ty  nadšené  
zástupy  v Jeruzalémě  na  Květnou  neděli.  Oni  v něm  tehdy  viděli  Mesiáše – 
politického krále. My oslavujeme Krista – Krále, který chce kralovat v našich 
myslích,  v našich  srdcích,  v našich  rodinách,  v naší  společnosti  svou 
spravedlností, láskou a pokojem.

Kristus vítězí, Kristus kraluje, Kristus vládne všem!

Oslavujme Krista Krále, on je dřív než všechno ostatní a v něm všechno trvá.  
Prosme ho:
 
     Pane, ať přijde tvé království. 

Kriste, náš Králi, shromažďuj svůj lid ze všech končin země
— a starej se o něj jako dobrý pastýř o své ovce. 

Náš Pane a Spasiteli, obnov a posvěť svůj lid,
— posilni  slabé  a ochraňuj  silné,  vyhledej  zbloudilé  a shromáždi  rozptýlené,  
povolej nazpět a naprav ty, kdo se ti odcizili. 

Věčný Soudce, až odevzdáš své království Bohu Otci, postav nás po své pravici, 
— abychom obdrželi dědictví připravené pro nás od založení světa.



 
Kníže  pokoje,  zmař  plány  těch,  kdo  
připravují válku, 
— a hlásej národům svůj pokoj. 

Kriste,  ty  jsi  Pánem  všech  národů,  
shromáždi  ve  své  Církvi  všechny,  
které ti Otec svěřil,
— aby se sjednotili v Duchu Svatém 
a uznali tě za svého Krále. 

Kriste,  ty  jsi  prvorozený  mezi  
vzkříšenými z mrtvých,

— dej zemřelým účast na slávě 
svého vzkříšení.

 

Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi  
i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem  
z otroctví hříchu, poznává tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně tě chválí. Skrze  
tvého  Syna  Ježíše  Krista,  našeho  Pána,  neboť  on  s tebou  v jednotě  Ducha 
svatého žije a kraluje po všechny věky věků

 


