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AI Hovoriť o kráľovi a kráľovstvách je dnes v dobe demokracie asi 

prežitok. Zdá sa, že demokracia je nielen najpopulárnejšia, ale v 

Európe i najrozšírenejšia. Pozrime sa však na zoznam kráľovstiev a 

monarchií, ktoré v Európe ešte stále pretrvávajú: Andorrské, Belgické, 

Dánske, Lichtenštajnské, Luxemburské, Monacké, Holandské, 

Nórske, Španielske, Švédske, Anglické. A možno ešte jedna perlička 

o tom, že monarchia nie je úplne zabudnutá. Najpopulárnejším 

politikom v Česku jedného času bol knieža Schwarzenberg. Tieto 

fakty jasne naznačujú, že hovoriť o kráľoch a kráľovstvách nie je až 

také spiatočnícke. Alebo, že to nepatrí len do rozprávok. 

KE Preto ani dnešný sviatok Krista Kráľa nie je prežitkom. Práve 

naopak. Je dôležitejší, než sa na prvý pohľad zdá. Čo je však na tomto 

sviatku najdôležitejšie? Dnešné Evanjelium nám naznačuje, že 

najdôležitejšou funkciou každého kráľa je moc a autorita rozhodovať, 

rozhodovať sa a rozhodovať sa správne. 

DI Pri priebežnom čítaní Matúšovho evanjelia sa Ježišovo vyučovanie 

a správanie vyznačuje mocou. Za Ježišom stojí sám Boh. Čo hovorí 

a robí, má pevnú a trvalú platnosť. Ježišovo všemocné jednanie 

dosahuje vrchol pri poslednom súde. Prichádza vo svojom majestáte, 

je obklopení anjelmi a sedí na svojom vznešenom tróne. Všetko je tu 

symbolom prítomnosti a moci Božej. Ježišova vznešenosť je zjavením 

majestátu Božieho. Anjeli stoja pred jeho tvárou a dosvedčujú jeho 

prítomnosť. Trón symbolizuje jeho autoritu a moc v jeho pokojnom a 

nespochybniteľnom vlastníctve. Už v Starom zákone náleží trón Bohu 

a zdôrazňuje jeho autoritu a moc v ľudských dejinách. Ježiš je 

vybavený Božou mocou a vznešenosťou. Takto vykonáva súd, ktorý 

je definitívny a proti ktorému nemožno namietať. Ježiš vykonáva 

oddelenie zhromaždených. Vyslovuje súd, ktorý sa riadi podľa ním 

stanovených kritérií. Ježiš prideľuje večný údel. Jeho slovo platí, 

nemôže byť nikým spochybnené ani zrušené. Ježišova dôstojnosť a 

postavenie sú vyjadrené tiež označením, ktoré je mu tu pridelené. 

Ježiš prichádza ako Syn človeka, ktorému je odovzdaná Božia vláda, 

česť a kráľovstvo, ako o tom vypovedá starozákonná kniha proroka 

Daniela. Ježiš vyslovuje svoj súd ako kráľ, ktorý energicky vykonáva 

svoju vládu. Koná ako Syn Boží, ktorý hovorí v mene svojho Otca. 

Pamätá hlavne na to, aby plnil vôľu svojho Otca. A všetky rozhodnutia 

podriaďuje podľa vôle svojho Otca, lebo vie, že Otec chce pre Ježiša, 

ako jeho syna, len to najlepšie. 

PAR Krstom sme sa aj my stali kráľmi. Len si pripomeňme, že krstom 

máme účasť na Ježišovom kňazskom, prorockom a kráľovskom 

úrade. V Kristovi sme všetci kňazmi, prorokmi a kráľmi. Byť kňazmi, 

znamená obetovať sa pre Božie kráľovstvo. Byť prorokmi znamená 

hlásať a žiť pravdy Božieho kráľovstva. Byť kráľmi znamená podiel na 

Božej moci a autorite Božieho kráľovstva. A tu máme všetci veľkú 

zodpovednosť. Nie len jeden kráľ, ale aj všetci kráľovi príbuzní. A nimi 

aj sme. Otázka je, či tak aj žijeme – ako kráľovi príbuzní!? 

MY Tento týždeň v utorok sme mali v liturgii cirkvi spomienku na sv. 

Alžbetu Uhorskú. Alžbetin spôsob života sa vymykal akýmkoľvek 

normám aristokratickej spoločnosti tej doby. Jej život napĺňali na 

jednej strane stupňujúce telesné skutky kajúcnosti voči sebe 

(odmietanie honosných odevov, pôsty, bičovanie, nočné bdenie v 

modlitbe) a na druhej strane skutky milosrdenstva voči núdznym. 

Počas hladu v roku 1226 otvorila sýpky a rozdávala z nich 

chudobným. Organizovala rozdávanie almužien zo svojho vena. 

Ikonickou sa stala udalosť, keď Alžbeta priniesla chorého do hradu a 

položila ho do manželskej postele. Po smrti manžela sa Alžbeta ako 

mnoho vtedajších vdov rozhodla vstúpiť do kláštora. Odišla do mesta 

Marburg. Tam založila špitál, kde bývala a dala ho zasvätiť sv. 

Františkovi. Starala sa v ňom o chorých a chudobných. Pokračovala v 

skutkoch milosrdenstva. Pomáhala v celom okolí mesta ženám a 

deťom, núdznym, bedárom, ľuďom s duchovnými problémami. Ako 

uvádzajú jej služobnice, vedela ošetrovať nemocných, hoci ako ženu 

kráľovského pôvodu ju nik tejto zručnosti neučil. 

ADE Tak ako sv. Alžbeta, aj my využime Božiu kráľovskú moc 

a autoritu z krstu pre budovanie Božieho kráľovstva práve tam, kde 

sme. Amen. 


