34. nedeľa v Cezročnom období – Krista Kráľa
Prečítaj si: Mt 25, 31-46
Slovník: Kristus Kráľ – Titul kráľ v nás vyvoláva
predstavu triumfu, moci, bohatstva, slávy... Takúto
predstavu mali Židia o budúcom Mesiášovi, neskoršie
i mnohí kresťania o svojom Kristovi – Kráľovi. Kristova moc spočíva
v láske bez hraníc.
Trón – 1. slávnostné kreslo panovníka, vladára, kráľa ap., používané
pri vykonávaní vladárskej moci, vladársky prestol; 2. vláda, panovnícka
moc, vladárstvo, kráľovská moc.
Pápež František: Pomáhajme Podobenstvo o poslednom
súde hovorí o Pánovom druhom príchode, keď bude súdiť
všetkých ľudí, živých i mŕtvych.
Evanjelista používa obraz pastiera, ktorý oddeľuje ovce od capov.
Napravo stoja tí, ktorí pomáhali blížnemu v podobe hladného,
smädného, cudzinca, nahého, chorého, uväzneného. Aj my budeme
Bohom súdení podľa lásky – ako sme milovali našich bratov, osobitne
najslabších a najnúdznejších.
Osemsmerovka s tajničkou:
ANJELI, CAPY, DIABOL, EVANJELIUM, HLADNÝ, JEŽIŠ, MATÚŠ, NAHÝ,
NAJMENŠÍ,
NEBO,
NEDEĽA,
NÁRODY,
ODDELÍ, OD VEČNOSTI,
ODÍĎTE, OTEC, OVCE,
PEKELNÝ OHEŇ,
POCESTNÝ,
POĎTE,
PRAVICA,
SLÁVA,
TRÓN,
UROBILI,
UČENÍCI,
VESMÍR,
VEČNÉ TRÁPENIE,
VEČNÝ ŽIVOT,
VO VÄZENÍ, ZAUJMITE,
ZLOREČENÍ,
ZĽAVA,
ČOKOĽVEK
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