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22.11.  Ne   slavnost Ježíše Krista Krále 
Mše sv. pouze on-line 

23.11.  Po   památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka 

24.11.  Út   památka sv. Ondřeje Dũng Ląca a druhů, mučedníků 
  Mše sv. v 17.00 v Liběšicích 

25.11. St            památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 
             A d o r a č n í  d e n  z a  n o v á  p o v o l á n í  a  z a  r o d i n y  

         celodenní tichá adorace před Nejsvětější svátostí v kapli Božího Milosrdenství 
 Mše sv. v 8.00 a v 17.00 v Liběšicích     

26.11.  Čt   čtvrtek 34. týdne v mezidobí 
  Mše sv. v 17.00 v Liběšicích 

27.11.  Pá   pátek 34. týdne v mezidobí 
   A d o r a č n í  d e n  a  n o c  n a š í  f a r n o s t i  

                         celodenní tichá adorace před Nejsvětější svátostí v kapli Božího Milosrdenství 
  Mše sv. v 8.00 a v 17.00 v Liběšicích   

28.11.  So  sobotní památka Panny Marie 

  Začíná oslava jubilea výročí 900 let řádu premonstrátů 

  v 18.00 na Strahově slavnostní nešpory a požehnání nových zvonů 

   pro baziliku Nanebevzetí Panny Marie na Strahově 

29.11.  Ne   1. neděle adventní 
Mše sv. pouze on-line 

___________________________________________________________ 

� Děkujeme všem, kdo se zapojili do  podzimní SBÍRKY POTRAVIN. Celkem se 
vybralo v celé naší republice 440 tun trvanlivých potravin a drogerie. V našem 
regionu se vybralo téměř 15 tun potravin, z nichž většina mířila rovnou do terénu 
k potřebným a 800 kg do našeho skladu potravinové banky. Trvanlivé potraviny 
nebo drogerii je možné věnovat do potravinové banky i mimo sbírky během 
celého roku. Jménem všech potřebných Vám děkujeme! 

� Před první nedělí adventní začíná jubileum 900 let řádu premonstrátů. Svatý 
Norbert založil svůj řád o Vánocích 25. prosince 1121. Oslavy 900 let začínají 
adventem roku 2020 a vyvrcholí o příštích vánočních svátcích.  U příležitosti 
začátku oslav Jubilea budou na Strahově požehnány tuto sobotu večer nové zvony, 
které doplní stávající zvonovou sestavu, kde rovněž některé zvony chyběly. Zvony 
byly odlity ve zvonařství Rudolf Perner v německém Pasově, stejně jako nové 
zvony pro liběšický poutní kostel. Slavnost by měla přenášet TV Noe a rovněž zde 
bude natáčet Česká televize. Slavnost bude také streamována strahovskou farností. 
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� Požehnání pro všechny farníky, přátele  
naší farnosti a dobrodince denně  
v 8:00, ve 12:00 a ve 20:00  

Soudce je přítomen v těch nejposlednějších           (František, 22.11.2020) 

Na dnešek připadá slavnost Ježíše Krista Krále, kterou končí liturgický rok, a velké  
podobenství, které odhaluje mysterium Krista. On je Alfou i Omegou, začátkem i koncem dějin, 
a dnešní liturgie se soustředí na „omegu“, tedy konečný cíl. Smysl dějin je srozumitelný při 
pohledu na jejich vyvrcholení: cíl je také účel. A právě to naznačuje Matouš v dnešním 
evangeliu (Mt 25,31-46), když klade Ježíšovu promluvu o posledním soudu na závěr Kristova 
pozemského života. Kristus, kterého se lidé chystají odsoudit, je ve skutečnosti nejvyšším 
soudcem. Svojí smrtí a svým zmrtvýchvstáním  Ježíš zjevuje, že je Pánem dějin, Králem 
veškerenstva a Soudcem všech. Křesťanský paradox však spočívá v tom, že Soudce nemá 
podobu hrozivého  majestátu, nýbrž mírného a milosrdného pastýře. 

Ježíš totiž v podobenství o posledním soudu používá obraz pastýře, který si bere  
z Ezechielova proroctví, mluvícího o zásahu, jímž Bůh přijde na pomoc lidu proti špatným 
pastýřům Izraele (srov. Ez 34,1-10). Ti byli nelítostní a kořistničtí, pásli spíše sebe než stádce. 
Proto sám Bůh slibuje, že se o stádce postará osobně a bude je bránit před nespravedlnostmi  
a útiskem. Tento příslib, který dal Bůh svému lidu, byl plně realizován v Ježíši Kristu, Pastýři, 
protože právě On je dobrý Pastýř. Sám o sobě říká: »Já jsem pastýř dobrý!« (Jan 10,11.14). 

V dnešním evangeliu se Ježíš ztotožňuje  nejenom s králem-pastýřem, nýbrž také se 

ztracenými ovcemi. Dalo by se hovořit o „dvojí identitě“ krále – pastýře. Ježíš se ztotožňuje také 
s ovcemi, tedy s těmi nejnepatrnějšími a nejpotřebnějšími bratry. A podává tak rozhodující 
kriterium. Soud bude vynesen na základě konkrétní lásky, prokázané či odepřené těmto lidem, 
protože On sám, Soudce je přítomen v každém z nich. On je soudce, Bohočlověk, ale též se 
skrývá v nuzákovi. Je přítomen v chudých, o kterých se právě zde zmiňuje, když říká: »Cokoli 
jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali (nebo 
neudělali)« (Mt 25,40.45). Budeme souzeni podle lásky. Nikoli podle cítění, nýbrž podle skutků, 
podle soucitu, který vede k projevům blízkosti a laskavé pomoci. Přibližuji se k Ježíši 
v nemocných, chudých, trpících či vězněných lidech, v těch, kteří hladovějí a žízní po 
spravedlnosti? Přistupuji k Ježíši, který je v nich přítomen? To je otázka, která dnes zaznívá. 

Pán tedy na konci světa shromáždí svoje ovce a učiní tak nejenom jako pastýř, ale také 
jako ovce, s nimiž se ztotožňuje. A zeptá se nás: „Jednal jsi se mnou trochu jako pastýř?“ „Byl 
jsi mým pastýřem, když jsem byl přítomen v těchto potřebných lidech, anebo ti to bylo 
lhostejné?“ Bratři a sestry, chraňme se lhostejnosti, odvracení zraku stranou, které nám okamžitě 
přichází na mysl, když narazíme na nějakou těžkost. Vzpomeňme si na podobenství o 
milosrdném Samaritánovi. Onen nebohý člověk, kterého lupiči zranili a napůl mrtvého pohodili 
na zem, byl sám. Přešel kolem kněz, viděl ho, ale díval se jinam. Přešel levita, viděl ho, ale také 
stočil zrak. Jsem rovněž lhostejný jako tento kněz či levita a uhýbám zrakem, když potkám 
bratry a sestry v nouzi? Z toho však budu souzen – z toho, jak jsem k nim přistupoval, jak jsem 
pohlížel na Ježíše, přítomného v potřebných. Toto je logika, kterou nehlásám já, nýbrž Ježíš: 
„Cokoli jste udělali pro toho či toho, udělali jste pro mne, protože jsem byl v něm“. Kéž nás 
Ježíš naučí této logice blízkosti, láskyplného přiblížení k Němu v lidech, kteří nejvíce trpí…. 


