
Pátek po 2. neděli postní 

Evangelium – Mt 21,33-43.45-46 

To je dědic. Pojďte, zabijme ho. 

Slova svatého evangelia podle Matouše. 

Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: „Poslyšte jiné podobenství: Byl jeden hospodář a ten 

vysázel vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro lis a vystavěl strážní věž, pronajal ji 

vinařům a vydal se na cesty. Když se přiblížilo vinobraní, poslal k vinařům své služebníky 

vyzvednout z ní výtěžek. Ale vinaři jeho služebníky popadli, jednoho zbili, druhého zabili, 

třetího ukamenovali. (Hospodář) poslal tedy jiné služebníky, ještě ve větším počtu než poprvé, 

ale naložili s nimi zrovna tak. Naposled k nim poslal svého syna; myslel si: `Na mého syna 

budou mít ohled.' Když však vinaři uviděli syna, řekli si mezi sebou: `To je dědic. Pojďte, 

zabijme ho, a jeho dědictví bude naše!' A popadli ho, vyhnali ven z vinice a zabili. Až pak 

přijde pán té vinice, co asi s těmi vinaři udělá?“ Odpověděli mu: „Krutě ty zlosyny zahubí a 

svou vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou ve svůj čas odvádět výtěžek.“ Ježíš jim 

řekl: „Nečetli jste nikdy v Písmu: `Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním. 

Učinil to Pán a v našich očích je to podivuhodné'? Proto vám říkám: Vám bude Boží 

království odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce.“ Když velekněží a farizeové 

uslyšeli tato jeho podobenství, poznali, že mluví o nich. Hleděli se ho zmocnit, ale měli strach 

z lidu, protože (lidé) ho považovali za proroka. 

Byl jednou jistý velmi bohatý muž, který měl velkou zálibu v sbírání hodnotných uměleckých 

děl. Měl jen jednoho syna, kterého v jednadvaceti letech povolali do války. Syna v boji zabili, 

když zachraňoval život svého kamaráda vojáka. Zachráněný voják z úcty namaloval portrét 

padlého syna a poslal ho starému otci. Brzy stařec zemřel a jeho majetek dali na dražbu. Přišli 

lidé z celého světa. Dražitel otevřel první den dražby slovy: „Začneme tímto obrazem syna.” 

Rozhostilo se nepříjemné ticho a potom zvolal jeden hlas: „Na tento zapomeňte. Malíř byl 

amatér. Škoda času.” Ale dražitel trval na svém. Jiný hlas zakřičel: „A co takový Picasso a 

Rembrandt?” Ale dražitel odpověděl: „Nejprve syn. Kdo si vezme syna?” Nakonec se zezadu 

místnosti ozval hlas. Patřil starcovu zahradníkovi. „Deset dolarů.” Bylo to všechno, co si 

mohl dovolit. „Máme deset dolarů. Dá někdo dvacet?” Ostatní zůstali potichu a doufali, že se 

to rychle prodá, aby mohli přejít k dobrým kusům. „Poprvé, podruhé, potřetí“. Prodáno za 

deset dolarů.” Dražitel složil svoje kladívko. „Děkuji vám všem, že jste přišli. Omlouvám se 

za všechny těžkosti, ale tímto je dražba skončena.” V místnosti zavládlo mrtvé ticho a dražitel 

podal toto vysvětlení: „Když mě najali na tuto dražbu, dali mi ve smlouvě tajný dodatek: Kdo 

si koupí portrét syna, zdědí zbytek majetku – celý pozemek, všechny peníze, všechny obrazy. 

Stařec chtěl, aby to všechno přešlo na toho, kdo přijme jeho syna.”  

Bůh nám dal v Ježíši všechno. Otec nám dává svého Syna a každého z nás se ptá: „Vybereš si 

Jej?“  Protože kdokoliv přijme Jeho, přijme všechno a dostane všechno. Rozhodnutí je na nás. 



Snad se rozhodneme správně a myšlením, slovy i skutky můžeme volat: „Už nežiji já, ale žije 

ve mne Kristus.”  

 


