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Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša 
Ježiš povedal 
svojim učeníkom: 
„Až príde Syn 
človeka vo svojej 
sláve a s ním všetci 
anjeli, zasadne na 
trón svojej slávy. 
Vtedy sa pred ním 
zhromaždia všetky 
národy a on oddelí 
jedných od 
druhých, ako 
pastier oddeľuje 
ovce od capov. 
Ovce si postaví 
sprava a capov zľava. 
Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní 
môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené 
od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som 
smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som 
nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som 
vo väzení a prišli ste ku mne.‘ 
Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného 
a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli 
ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy 
sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?‘ 
Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému 
z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘ 
Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, 
do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo 
som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi 
piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli 
ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.‘ 

Vtedy mu aj oni povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo 
smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo 
vo väzení a neposlúžili sme ti?‘ Vtedy im on odpovie: ‚Veru, hovorím 
vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste 
to neurobili.‘ 
A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“ 

Pápež František: Pomáhajme Podobenstvo o poslednom 
súde hovorí o Pánovom druhom  príchode, keď bude súdiť 
všetkých ľudí, živých i mŕtvych. Evanjelista používa obraz 
pastiera, ktorý oddeľuje ovce od capov.  

Napravo stoja tí, ktorí pomáhali blížnemu v podobe hladného, 
smädného, cudzinca, nahého, chorého, uväzneného. Aj my budeme 
Bohom súdení podľa lásky – ako sme milovali našich bratov, osobitne 
najslabších a najnúdznejších.  
Osemsmerovka s tajničkou: 
ANJELI, CAPY, DIABOL, EVANJELIUM, HLADNÝ, JEŽIŠ, MATÚŠ, NAHÝ, 
NAJMENŠÍ, NEBO, NEDEĽA, NÁRODY, ODDELÍ, OD VEČNOSTI, ODÍĎTE, 
OTEC, OVCE, PEKELNÝ OHEŇ, POCESTNÝ, POĎTE, PRAVICA, SLÁVA, 
TRÓN, UROBILI, UČENÍCI, VESMÍR, VEČNÉ TRÁPENIE, VEČNÝ ŽIVOT, 
VO VÄZENÍ, 
ZAUJMITE, 
ZLOREČENÍ, ZĽAVA, 
ČOKOĽVEK 
Predsavzatie:  
Čo najviac dobrých 
skutkov a všímam 
si druhých. 


