Ježíše Krista Krále – 22. 11. 2020
Rodinná bohoslužba
 Vytvořte si prostředí vhodné pro modlitbu.
Vystavte si kříž nebo ikonu (pokud máte barevnou
tiskárnu, můžete si vytisknout ikonu Krista
Pantokratora na konci tohoto textu), zapalte svíčku,
dejte do vázy květinu. Určete někoho z rodiny, kdo
bude modlitbě předsedat, kdo bude číst čtení, kdo
žalm, kdo evangelium, kdo bude přednášet přímluvy
atd.
úvod:
 Na začátku můžete zazpívat dvě sloky písně
Ježíši Králi (kancionál č. 707)

sobě, že chceme patřit do sféry jeho vlády.
Litujme teď všeho toho, kde jsme jednali, jako by
náš král byl někdo jiný, než Ježíš Kristus.
 Po chvíli ticha pokračujte:
 Jsi vládce všeho, a přesto ses stal maličkým,
jedním z nás, Pane: smiluj se nad námi – Pane,
smilu se nad námi
 Jsi mocným Králem panujícím ze svého kříže,
Kriste: smiluj se nad námi – Kriste, smiluj se nad
námi.
 Jednou slavně přijdeš, abys tento zraněný
svět proměnil ve své království, a zveš nás,
abychom do něj patřili, Pane: smilu se nad námi- Pane, smiluj se nad námi.
 Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože,
odpusť nám naše hříchy a doveď nás do života
věčného. Amen.

1. Ježíši Králi, nebe a země, / tobě se koří andělů
chór, / velebnost tvoji v hymnech a písních, /
opěvá svatých a světic sbor. / Nám zahaluješ tvář
ve svátosti, / víra však zří ji oslavenou / a svému
králi ve svatostánku, / vzdáváme úctu na kolenou.
2. Ježíši, Králi nebe a země, / tvá láska jako
nebeská zář / ze srdce tvého oslaveného /
rozjasňuje všech blažených tvář. / Nám zahaluješ
je ve svátosti, / láska však tuší nebeský zdroj. /
Ježíši, Králi pokojných duší, / se Srdcem svým
nás navěky spoj.
 Ten, kdo předsedá, zahájí bohoslužbu:
 Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
 Dnes je poslední neděle liturgického roku,
slavnost Ježíše Krista Krále. Pokud ho chceme
svým Králem prohlásit, říkáme tím zároveň o

 Nyní zazpívejte chvalozpěv Sláva na výsostech
Bohu
Sláva na výsostech Bohu
a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
Chválíme tě. Velebíme tě. Klaníme se ti.
Oslavujeme tě.
Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu.
Pane a Bože, nebeský králi,
Bože, Otče všemohoucí.
Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste,
Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce.
Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi;
ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby.
Ty, který sedíš po pravici Otce,
smiluj se nad námi.
Neboť ty jediný jsi Svatý, ty jediný jsi Pán,
ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste,
se svatým Duchem ve slávě Boha Otce. Amen.
 Ten, kdo předsedá bohoslužbě, pokračuje
modlitbou:
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, který
s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po
všechny věky věků. Amen.
čtení z Písma:

 Někdo ať přečte první čtení (Ez 34,11-12.15-17):
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Čtení z knihy proroka Ezechiela
Tak praví Pán, Hospodin: „Hle, já sám vyhledám
své stádo a ujmu se ho. Jako se pastýř stará o své
stádo, když je mezi svými rozptýlenými ovcemi,
tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze
všech míst, kam se rozprchly v mlhavém a
mračném čase. Já budu pást své stádo, já jim dám
odpočinek – praví Pán, Hospodin. Budu hledat
ztracené, zpět přivedu rozptýlené, obvážu zraněné,
posílím slabé, budu střežit tučné a silné, pást je
budu svědomitě. Co se pak týká vás, moje stádo –
tak praví Pán, Hospodin – budu soudit mezi ovcí a
ovcí, mezi berany a kozly.“
Slyšeli jsme slovo Boží. – Bohu díky.

všichni budou povoláni k životu. Ale každý v tom
pořadí, jaké mu patří: na prvním místě je Kristus,
pak ti, kteří jsou Kristovi, až přijde. Potom nastane
konec, až odevzdá své království Bohu a Otci a až
zlomí vládu všech možných knížat, mocností a sil.
On totiž musí kralovat, `dokud mu Bůh nepoloží
všechny jeho nepřátele k nohám'. Jako poslední
nepřítel pak bude zničena smrt. A až mu bude
všechno podřízeno, tehdy se i sám Syn podřídí
tomu, který mu všechno podřídil, aby byl Bůh
všechno ve všem.
Slyšeli jsme slovo Boží. – Bohu díky.



3. Ježíši, Králi nebe a země, / jenž jsi nás krví svou
vykoupil, / dál kraluj v srdcích svých věrných
dětí, / víru v nás oživ, naději sil. / Věříme v tebe,
žes Bohem naším, / žes cesta naše a život náš. /
Kéž k Srdci tvému lnem živou láskou, / ty v sobě
věčný zdroj pravdy máš.

Někdo ať zazpívá nebo přečte žalm:



Nyní můžete zazpívat další dvě sloky písně:

4. Ježíši, Králi nebe a země, / svůj pokoj sešli do
rodin všech, / ze Srdce svého lásku a věrnost, / do
srdcí jejich prouditi nech. / Dej mužům stálost
pěstouna svého, / dej ženám mírnost matičky
své, / ať v denním díle i s dětmi slyší / tvůj hlas,
jak všechny k nebesům zve.

 Někdo z vás ať přečte evangelium (Mt 2531-46)



Jiný pak může přečíst druhé čtení (1Kor 15,2026a.28):
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla
Korinťanům.
Bratři a sestry! Kristus vstal z mrtvých, a to jako
první z těch, kteří zesnuli. Protože smrt přišla
skrze člověka, přijde skrze člověka také vzkříšení
mrtvých. Jako totiž pro spojení s Adamem všichni
propadli smrti, tak pro svoje spojení s Kristem

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn
člověka ve své slávě a s ním všichni andělé,
posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj
shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od
druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce
postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne
král těm po své pravici: `Pojďte, požehnaní mého
Otce, přijměte jako úděl království, které je pro
vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl
hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali
jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě,
byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem
nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a
přišli jste ke mně.' Spravedliví mu na to řeknou:
`Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti
najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě
viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a
oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného
nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?' Král jim
odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro
jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří,
pro mne jste udělali.' Potom řekne i těm po levici:
`Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně,
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který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť
jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem
žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a
neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste
mě; byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili
jste mě.' Tu mu na to řeknou také oni: `Pane, kdy
jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě
nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a
neposloužili jsme ti?' On jim odpoví: `Amen,
pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z
těchto nejposlednějších, ani pro mne jste
neudělali.' A půjdou do věčného trápení,
spravedliví však do věčného života.“
Slyšeli jsme slovo Boží. – Chvála tobě, Kriste.
 Jestli chcete, přečtěte si krátké zamyšlení
k evangeliu:
Scéna posledního soudu začíná velkolepými
slovy, z nichž čiší Kristova královská sláva a moc:
„Až přijde syn člověka ve své slávě a s ním
všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a
budou před něj shromážděny všechny národy.“
Kristus je vítěz a Pán nade vším. Je tím, kdo
uplatňuje svou vládu nade všemi – nad těmi, kdo
chtějí i nad těmi, kdo nechtějí.
Známe to z pohádek: princezna se oblékla do
myšího kožíšku a pracovala v kuchyni, aby pak
myší kožíšek odhodila a vdala se za prince – a
všichni jsou překvapeni, že její chudoba a
šedivost byl jen převlek. Skoro se zdá, že
v evangeliu se píše o něčem podobném: Král a
Bůh Ježíš převlékl za potulného rabbiho, sehrál
scénu se svým ukřižováním, ale to všechno bylo
„jenom jako“, teď převlek odhodil a ukázalo se, že
je ve skutečnosti Král.
Ale Ježíš nás hned vyvádí z omylu: nebyl to
převlek a hra: i jako Král, který má ve svých rukou
moc soudit celý svět, se ztotožňuje se s těmi
nejubožejšími: s hladovými, nahými, uvězněnými,
nemocnými. Je jim dokonce blízko až tak, že to, co
jste udělali pro ně, mně jste učinili. Ježíš i jako
Král je Ukřižovaný, Nahý, Hladový, Žíznivý, Ubohý.
Je zároveň Králem i tím nejposlednějším
hladovým a otrhaným bezdomovcem.
Vyžaduje počty z toho, jak kdo zacházel
s nejubožejšími, ale ne jako ten, kdo se na o dívá
svrchu (já jsem stanovil pravidla a teď se budu
ptát, jak jste je dodržovali), ale jako ten, kdo
poznal, co je to být ubohým a s ubohými se
ztotožnil.
V posledním soudu tedy nejde jen o to, že by
Král chtěl trestat ty, kdo se nechovali dostatečně
mravně a odměnit ty, kdo se mravně chovali.
K Ježíši mají přístup ti, kdo jsou mu podobní: On

se zřekl sebe sama a stal se jeden z hladovějících,
žíznících, nahých: přístup k němu má ten, kdo je
mu podobný ve snížení se k těm nejubožejším.
V křesťanském životě nejde jen o to „dělat
něco, protože to Ježíš tak nařídil“. Mnohem více
jde o to dělat něco, protože v tom mohu být Ježíši
podobným.
Co to tedy znamená sklonit se před Ježíšem
jako před Králem? Pokud je Pánem a Králem
Ukřižovaný, Nahý, Hladový, Žíznivý, Ubohý, pak to
ukazuje, kde je v tomhle světě prostor, v němž mu
člověk může projevit svou úctu.
 Nyní můžete vyznat svou víru, buď vyznáním,
které recitujeme při mši sv. nebo formou otázek a
odpovědí:
 Věříte v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele
nebe i země? – všichni: Věřím.
 Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného,
Pána našeho, jenž se narodil z Marie Panny, byl
ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí na
pravici Otcově? – všichni: Věřím.
 Věříte v Ducha svatého, svatou církev
obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů,
vzkříšení mrtvých a život věčný? – všichni: Věřím.
Všemohoucí Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista,
nás vysvobodil z hříchu a dal nám život z vody a
z Ducha svatého. Kéž v nás svou milost chrání,
abychom byli s Kristem spojeni na věky
věků. Amen.
přímluvy:
 Někdo z vás ať přednese přímluvy. Můžete na ně
odpovídat slovy: Pane, smiluj se.
Naše modlitba za celý svět a za všechny lidi ať je
činem naší milosrdné lásky a opravdové
starostlivosti. S pokorou volejme: Pane, smiluj se.
 Prosme za ty, kdo v různých církvích věří
v Krista a usilují o vzájemnou jednotu.
 Prosme za ty, kdo mají pozemskou moc, aby ji
nezneužívali na úkor slabších.
 Prosme za náš národ, za vzájemnou
ohleduplnost a úctu všech vůči všem.
 Prosme za nešťastné, aby zcela nepropadli
smutku a zoufalství, ale nalezli útěchu a pokoj.
 Prosme za lidi trpící, ponížené a opuštěné, za
lidi bez pomoci, za ty, o které nikdo nestojí a jimiž
se pohrdá.
 Prosme za sebe, aby nám bylo odpuštěno,
pokud jsme pro potřebné neudělali, co jsme udělat
měli.
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 Prosme za zemřelé, aby se jich náš Pán zastal
před Božím soudem a navždy zničil smrt, která je
přemohla.
 Prosme za končení pandemie, za lékaře,
zdravotní sestry a zdravotní personál zvláště za ty,
kteří jsou přetížení.
 Prosme za ty, které současná situace ohrožuje
ekonomicky, za ty, kdo se bojí, že přijdou o své
živnost a že nebudu mít z čeho uživit své rodiny.
 Prosme o moudrost pro ty, kteří rozhodují o
opatřeních ve společnosti.
 Přidejte i svoje vlastní přímluvy.
Pane, ty jako svědomitý pastýř pečuješ o
všechno. Ujmi se, vysvoboď a střež všechny, za
které jsme prosili. Neboť tobě patří skutečná moc
nad životem i smrtí, ty žiješ a vládneš na věky
věků. Amen.

 na závěr můžete zazpívat poslední dvě sloky
písně:
6. Ježíši, Králi nebe a země, / buď Králem v církvi,
dědictví svém, / aby nás vedla v nebeský domov, /
jejž z lásky k nám jsi připravil všem. / Nauč nás
lásce k té matce dobré, / která nás vede jak dítky
své, / dej jí svou sílu, by přemáhala / samého
pekla nástrahy zlé.
7. Ježíši, Králi nebe a země, / popřej nám místa
v království svém, / až dokonáme pouť žití svého /
po mnoha zkouškách, po boji všem. / Přijď
království tvé, v němž není bolu, / v němž není slzí
bolestných víc, / kde věčné blaho a věčná radost /
ozařuje všech blažených líc.
Požehnanou neděli!

 Můžete se chytit za ruce a společně se pomodlit
Otče náš.


Zazpívejte další sloku písně:

5. Ježíši, Králi nebe a země, / přitáhni k sobě náš
český lid, / ať v jeho srdci a v jeho mysli / vládne
tvůj řád a bezpečný klid. / Ó, dej mu víru, naději,
lásku, / uchraň ho hříchů, nesvornosti, / ať opět
uzná království tvoje, / sklání se před tvou
velebností.
vzbuzení touhy po Eucharistii
 Můžete se pomodlit následující modlitbu. Může ji
předčítat jeden z vás nebo se ji pomodlit všichni
společně:
 Pane Ježíši Kriste, věříme, že jsi pravdivě a
skutečně v Eucharistii přítomen jako Bůh a
člověk. Věříme, že nás miluješ. Prosíme tě, vzbuď
v našich chladných srdcích lásku k tobě. A
protože tě dnes nemůžeme přijmout v Eucharistii,
prosíme tě, přijď k nám aspoň duchovně a učiň si
v nás příbytek. A dej, ať se brzy můžeme sejít
s ostatními při slavení Eucharistie. Pane, zůstaň
s námi a nedopusť, abychom se od tebe odloučili.
Amen.
závěr:
 Proste o požehnání a žehnejte se znamením
kříže:
 Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás
všeho zlého a doveď nás do života věčného.
Amen.
 Dobrořečme Pánu. - Bohu díky, aleluja.
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