
 

 

 

 

 

Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi 
napít, byl jsem cizincem a přijali jste mě,  byl jsem nahý a oblékli jste mě, 
byl jsem nemocný a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za 
mnou.‘  
Tehdy mu ti spravedliví odpoví: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového a dali 
ti najíst anebo žíznivého a dali ti napít?  Kdy jsme tě viděli jako cizince a 
přijali tě anebo nahého a oblékli tě?  Kdy jsme tě viděli nemocného anebo 
v žaláři a přišli jsme k tobě?‘  Král jim odpoví: ‚Amen, říkám vám, že cokoli 
jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro 
mě.‘ (Mt 25, 35-40) 
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