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15. neděle v mezidobí  
 
Jednou přišel za Pánem Ježíšem jakýsi učený muž a zeptal se ho: „Mistře, co mám 
dělat, abych se dostal do nebe?“ Pán Ježíš mu na to odpověděl: „O tom se přece píše 
v Bibli. Ty jsi učený, měl bys to tedy znát. Co se tam píše?“ Ten učený muž odpověděl: 
„Miluj Pána Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou  
i celou svou myslí a svého bližního jako sám sebe.“ Pán Ježíš mu na to řekl: „Správně 
jsi to řekl. Dělej to a přijdeš do nebe.“ Ten muž se ho ale znovu zeptal: „A kdo je můj 
bližní?“ 

Na to mu Pán Ježíš vyprávěl příběh: „Jeden člověk šel 
z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej 
obrali, zbili a nechali jej u cesty ležet polomrtvého. 
Náhodou šel tou cestou jeden kněz. Viděl tam ležet muže, 
ale nezastavil se, vyhnul se na druhou stranu cesty. Potom 
šel kolem chrámový zřízenec. Ten také muže viděl, ale 
odvrátil tvář a pokračoval v cestě. Tou cestou šel potom 
cizinec, Samaritán, a ten, když zraněného spatřil, slitoval 
se nad ním. Přistoupil k němu, ošetřil a obvázal mu rány. 

Posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhý den dal 
hostinskému peníze a řekl mu: „Postarej se o něj. Jestli tě to bude stát více, zaplatím 
ti to, až se budu vracet.“ 
 
„Který z těchto mužů,“ zeptal se Ježíš, „se choval k tomu přepadenému jako bližní?“ 
Učený muž odpověděl: „Jistě ten, který přepadenému pomohl.“ Pán Ježíš mu na to 
řekl: „Správně. Teď jdi a dělej to také tak.“ 
 
Pán Ježíš nám dnešním příběhem připomíná důležitou věc. Zkus správně ze slov 
sestavit větu. 
 
   SEBE     BLIŽNÍHO      MILUJ      SÁM     SVÉHO     JAKO  
   
 
(správná odpověď z minulého čísla – Panna Maria chválila Boha) 
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Dnes jsme četli příběh o muži, kterého okradli lupiči. Ti cestou odhazovali věci, 
které se jim nehodily. Pomůžeš zraněnému muži uloupené věci zase najít? Je jich 
celkem dvanáct.  
 

 


