Příloha č. 5

MOTTO SVATÉHO ROKU MILOSRDENSTVÍ

BUĎTE MILOSRDNÍ, JAKO JE MILOSRDNÝ VÁŠ OTEC.
Lk 6,36

V této příloze jsou uvedeny biblické texty, na které odkazuje text buly Misericordiae Vultus.
PODOBENSTVÍ O MILOSRDNÉM SAMARITÁNOVI (paradigma II. VK)
Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho: „Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném
životě?“ Ježíš mu odpověděl: „Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?“ On mu řekl: „‚Miluj
Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou
myslí‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘“ Ježíš mu řekl: „Správně jsi odpověděl. To čiň a
budeš živ.“ Zákoník se však chtěl ospravedlnit, a proto Ježíšovi řekl: „A kdo je můj bližní?“
Ježíš mu odpověděl: „Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti jej
obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho
uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale
když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut
soucitem; přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na
svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému dva
denáry a řekl: ‚Postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet.‘ Kdo
z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?“ Zákoník odpověděl: „Ten, který
mu prokázal milosrdenství.“ Ježíš mu řekl: „Jdi a jednej také tak.“
Lk 10,25-37
35Ježíš

obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království
a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. 36Když viděl zástupy, bylo mu jich líto,
protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře.
Mt 9,35-36

Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné.
Mt 14,14

Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
Mt 5,7

JEŽÍŠOVY SKUTKY MILOSRDENSTVÍ
Sycení hladových
32Ježíš

si zavolal své učedníky a řekl: „Je mi líto zástupu, neboť již tři dny jsou se mnou a
nemají co jíst. Poslat je domů hladové nechci, aby nezemdleli na cestě.“ 33Učedníci mu namítli:
„Kde vezmeme na poušti tolik chleba, abychom nasytili takový zástup?“ 34Ježíš jim řekl: „Kolik
máte chlebů?“ Odpověděli: „Sedm a několik rybiček.“ 35I nařídil zástupu usednout na
zem; 36potom vzal těch sedm chlebů i ryby, vzdal díky, lámal a dával učedníkům a učedníci
zástupům. 37I jedli všichni a nasytili se; a zbylých nalámaných chlebů sebrali ještě sedm
plných košů.
Mt 15,32-37

Útěcha zarmoucených
11Hned

nato odešel do města, které se nazývalo Naim. S ním šli jeho učedníci a veliký zástup
lidí.
se blížil k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého; byl to jediný syn své matky a ta
byla vdova. Velký zástup z města ji doprovázel. 13Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí:
„Neplač!“ 14Přistoupil k márám a dotkl se jich; ti, kteří je nesli, se zastavili. Řekl: „Chlapče,
pravím ti, vstaň!“ 15Mrtvý se posadil a začal mluvit; Ježíš ho vrátil jeho matce.
12Když

Lk 7,11-15

Vysvobozování vězňů
18Když

vstupoval na loď, prosil ho ten člověk dříve posedlý, aby směl být s ním. 19Ale Ježíš mu
to nedovolil a řekl: „Jdi domů ke své rodině a pověz jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se
nad tebou smiloval.“
Mk 5,18-19

PODOBENSTVÍ O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ
Podobenství o ztracené ovci
1Do

jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. 2Farizeové a zákoníci mezi
sebou reptali: „On přijímá hříšníky a jí s nimi!“ 3Pověděl jim toto podobenství: 4„Má-li někdo z
vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za
tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? 5Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena, 6a
když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim: ‚Radujte se se mnou, protože jsem
nalezl ovci, která se mi ztratila.‘ 7Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním
hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání
nepotřebují.
Podobenství o ztraceném penízi
8Nebo

má-li nějaká žena deset stříbrných mincí a ztratí jednu z nich, což nerozsvítí lampu,
nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde? 9A když ji nalezne, svolá své přítelkyně a

sousedky a řekne: ‚Radujte se se mnou, poněvadž jsem nalezla peníz, který jsem
ztratila.‘ 10 Pravím vám, právě tak je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který
činí pokání.“
Podobenství o marnotratném synu
11Řekl

také: „Jeden člověk měl dva syny. 12Ten mladší řekl otci: ‚Otče, dej mi díl majetku, který
na mne připadá.‘ On jim rozdělil své jmění. 13Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil,
odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. 14A když už všechno
utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. 15Šel a uchytil se u jednoho občana té
země; ten ho poslal na pole pást vepře. 16A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali
vepři, ale ani ty nedostával. 17Tu šel do sebe a řekl: ‚Jak mnoho nádeníků u mého otce má
chleba nazbyt, a já tu hynu hladem! 18Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil
jsem proti nebi i vůči tobě. 19Nejsem už hoden nazývat se tvým synem; přijmi mne jako
jednoho ze svých nádeníků.‘ 20I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a
hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. 21Syn mu řekl: ‚Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči
tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem.‘ 22Ale otec rozkázal svým služebníkům:
‚Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. 23Přiveďte
vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, 24protože tento můj syn byl mrtev, a zase
žije, ztratil se, a je nalezen.‘ A začali se veselit. 25Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a
byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. 26Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to
má znamenat. 27On mu odpověděl: ‚Vrátil se tvůj bratr, a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že
ho zase má doma živého a zdravého.‘ 28I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a
domlouval mu. 29Ale on mu odpověděl: ‚Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný
tvůj příkaz; a mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. 30Ale když
přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal jsi pro něho zabít vykrmené
tele.‘ 31On mu řekl: ‚Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. 32Ale máme proč se
veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.‘“
Lk 15,1-32

O odpouštění
21Tehdy

přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když
proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?“ 22Ježíš mu odpověděl: „Pravím ti, ne sedmkrát, ale až
sedmdesátkrát sedmkrát.“ 23„S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král
rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. 24Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který
mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. 25Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s
ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. 26Tu mu ten služebník padl k nohám a na
kolenou prosil: ‚Měj se mnou strpení, a všecko ti vrátím!‘ 27Pán se ustrnul nad oním
služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. 28Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho
ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen sto denárů; chytil ho za krk a křičel: ‚Zaplať mi,
co jsi dlužen!‘ 29Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho: ‚Měj se mnou strpení, a
zaplatím ti to!‘ 30On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. 31Když jeho
spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili; šli a oznámili svému pánu všecko,

co se stalo. 32Tu ho pán zavolal a řekl mu: ‚Služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když
jsi mě prosil; 33neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já
smiloval nad tebou?‘ 34A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. –
35Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému
bratru.“
Mt 18,21-35

Další biblické texty:
6Jsi

přece svatý lid Hospodina, svého Boha; tebe si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech
lidských pokolení, která jsou na tváři země, abys byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím.
7 Nikoli proto, že byste byli početnější než kterýkoli jiný lid, přilnul k vám Hospodin a vyvolil
vás. Vás je přece méně než kteréhokoli lidu. 8 Ale protože vás Hospodin miluje a zachovává
přísahu, kterou se zavázal vašim otcům, vyvedl vás Hospodin pevnou rukou a vykoupil tě z
domu otroctví, z rukou faraóna, krále egyptského. 9Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh,
Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a
dbají na jeho přikázání.
Dt 7, 6-9
12 Jako

vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru
a trpělivost. 13Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán
odpustil vám, odpouštějte i vy. 14Především však mějte lásku, která všechno spojuje
k dokonalosti. 15A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno
společné tělo. A buďte vděčni. 16 Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství:
se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy,
chválami a zpěvem, jak vám dává Duch. 17 Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu
Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.
Kol 3, 12-17
34Tehdy

řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které
je vám připraveno od založení světa. 35Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a
dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, 36byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl
jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘ 37Tu mu ti
spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a
dali jsme ti pít? 38Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli
jsme tě? 39Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘ 40Král odpoví
a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří,
mně jste učinili.‘
Mt 25,34-40

