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povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci            

, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy 

a on oddelí jedných od druhých, ako  oddeľuje od capov.            

si postaví sprava a capov zľava. 

Potom povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, 

zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia . Lebo som bol 

hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili 

ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo 

väzení a prišli ste ku mne.‘ 

Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, 

alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, 

alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme 

k tebe?‘ 

im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich 

najmenších bratov, mne ste urobili.‘ 

Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného         ohňa, 

ktorý je pripravený diablovi a jeho ! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi 

jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol 

som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.‘ 

Vtedy mu aj oni povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo 

ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení, a neposlúžili sme ti?‘ 



Vtedy im on odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto 

najmenších, ani mne ste to neurobili.‘ 

A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“ 

*************************************************************************************** 

 Ježiš                 anjel                 pastier                ovca            kráľ              svet         oheň                                  

*************************************************************************************** 

Dnešná nedeľa sa nazýva aj nedeľou Krista Kráľa. Ježiš je Kráľom celého sveta. On 

rozhodne, kto vojde do neba a kto nie. Ako pastier oddelí ovce od capov. Zakrúžkuj 

všetky ovečky a potom ich spočítaj. 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************************************** 

Ježiš hovorí, že do nebeského kráľovstva vojdu tí, ktorí mu počas života prejavili lásku. 

Ako? Tým, že prejavili lásku ľuďom okolo seba – dali napiť smädnému, najesť 

hladnému, zaodeli nahého, navštívili chorého. Skús aj ty počas najbližšieho týždňa 

urobiť tieto štyri veci. Za ich splnenie si vyfarbi príslušný obrázok. 

pohár: nalej alebo prines vodu inému človeku 

tanier: podeľ sa s druhým o jedlo alebo pomôž v kuchyni 

šaty: daruj oblečenie ľuďom v núdzi 

teplomer: navštív chorého, zatelefonuj mu alebo mu napíš list  


