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Pozemský kráľ      Kristus Kráľ 
vládne vojskom a silou     vládne láskou 
vládne svojmu územiu     vládne celému svetu 
jeho kráľovstvo môže zaniknúť    jeho kráľovstvo trvá naveky 
poznáme ho podľa znakov (koruna, žezlo...)  poznáme ho podľa lásky 
stará sa o svoje blaho     stará sa o blaho ľudí 
vládne ľuďom      vládne našim srdciam 
hromadí si poklady     my sme jeho pokladom 
jeho sláva a vláda končí jeho smrťou   bol, je a bude naveky 
kráľovská koruna:                                                       Kristova koruna: 

Kráľovstvo tvoje, Kriste, Bože náš, * zbavilo nás vlády temnosti * a priviedlo nás do 
kráľovstva tvojej lásky. * Pane, ty si bol vždy, aj teraz si. * Zjavuješ sa nám ako Vládca, * 
nech ti je večná sláva. (Tropár z nedele Krista Kráľa) 
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Obrázok vymaľuj! 
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Pápež František – pápež 

Slovo pápež znamená otec. V cirkevnom práve má najvyššiu právomoc v Katolíckej 
cirkvi. Z hľadiska katolíckej viery je rímskym biskupom s biskupskou právomocou v celej 
Katolíckej cirkvi. Rímsky pápež je priamy a neprerušený nástupca apoštola Petra. 

Po rezignácii pápeža Benedikta XVI. dňa 28. februára 2013 konkláve zvolilo 13. 
marca 2013 kardinála Bergoglia za nového pápeža. Stal sa tak 266. pápežom Katolíckej 
cirkvi. Zvolil si meno František na počesť svätého Františka z Assisi, pretože tento svätec sa 
špeciálne zaujímal o potreby chudobných ľudí. Svojho úradu sa ujal na sviatok svätého 
Jozefa 19. marca 2013 slávnostnou svätou omšou na Námestí svätého Petra vo Vatikáne za 
účasti viacerých náboženských a politických lídrov z celého sveta. 

Pápež František je známy svojou pokorou, dôrazom na Božie Milosrdenstvo, záujmom 
o chudobných a odhodlaním viesť medzináboženský dialóg. Je uznávaný za to, že má menej 
formálny vzťah k úradu pápeža, než jeho predchodcovia. 

V dňoch 12. až 15. septembra 2021 pápež František navštívil Slovensko. Dňa 14. 
septembra 2021 na sviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom 
slávil svätú liturgiu svätého Jána Zlatoústeho v Prešove. 

 

https://osemsmerovky.relaxweb.sk/osemsmerovka/42206 

 

Vypracoval: o. Mgr. Marek Saraka 

Obrázky: internet 
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sr. M. Faustína Zaťková, FDC 

Pápež František 
Pracovný list 

 

Voľba 

Intronizácia     19. marec 2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kňazská vysviacka 13. december 1969
 

 
 
 
 
 
  

 
Pápež 

13. marec 2013 

1. Prečítaj si prehľadný životopis. 

Občianske meno Jorge Mario Bergoglio 

Pontifikát: 13. marec 2013 - súčasnosť 

Arcibiskup buenosaireský: 28. február 1998 - 13. marec 2013 

Arcibiskup koadjútor buenosaireský (3. jún 1997 - 28. február 1998) 
Pomocný biskup buenosaireský (27. jún 1992 - 3. jún 1997) 

Rehoľa 

Večné sľuby 

Kňaz 

Spoločnosť Ježišova 

22. apríl 1973 

Biskup 

Menovanie 20. máj 1992 sv. Ján Pavol II. 

Konsekrácia 

Kardinál 

Menovanie 

Stupeň 

Titulárny kostol 

27. jún 1992 

21. február 2001 sv. Ján Pavol II. 

Kardinál - kňaz 

San Roberto Bellarmino 




