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•  1Když se přiblížili k Jeruzalému a 

přišli do Betfage na Olivové hoře, 

poslal Ježíš dva učedníky  

•  2a řekl jim: „Jděte do vesnice, 

která je před vámi, a hned naleznete 

přivázanou oslici a s ní oslátko. 

Odvažte je a přiveďte ke mně.  

•  3A kdyby vám někdo něco říkal, 

odpovězte: ‚Pán je potřebuje.‘ A ten 

člověk je hned pošle.“  

•  4To se stalo, aby se splnilo, co je 

řečeno ústy proroka:  

•  5‚Povězte dceři siónské: Hle, král 

tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na 

oslici, na oslátku té, která je 

podrobena jhu.‘ °1 

•  6Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš 

přikázal.  

•  7Přivedli oslici i oslátko, položili 

na ně pláště a on se na ně posadil.  

•  8A mohutný zástup prostíral na 

cestu své pláště, jiní odsekávali 

ratolesti stromů a stlali je na cestu.  

•  9Zástupy, které šly před ním i za 

ním, volaly: „Hosanna Synu 

Davidovu! Požehnaný, který přichází 

ve jménu Hospodinově! Hosanna na 

výsostech!“ °2 

•  10Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, 

po celém městě nastal rozruch; ptali 

se: „Kdo to je?“  

•  11Zástupy odpovídaly: „To je ten 

prorok Ježíš z Nazareta v Galileji.“ 

•  1Když se blížili k Jeruzalému, k 

Betfage a Betanii u Olivové hory, 

poslal dva ze svých učedníků  

•  2a řekl jim: „Jděte do vesnice, 

která je před vámi, a hned, jak do ní 

vejdete, naleznete přivázané oslátko, 

na němž dosud nikdo z lidí neseděl. 

Odvažte je a přiveďte!  

•  3A řekne-li vám někdo: ‚Co to 

děláte?‘, odpovězte: ‚Pán je 

potřebuje a hned je sem zas vrátí.‘“  

•  4Vyšli a na rozcestí nalezli oslátko 

přivázané venku u dveří. Když je 

odvazovali,  

•  5někteří z těch, kteří tam stáli, jim 

řekli: „Co to děláte, že odvazujete to 

oslátko?“  

•  6Odpověděli jim tak, jak Ježíš 

přikázal, a oni je nechali.  

•  7Oslátko přivedli k Ježíšovi, 

přehodili přes ně své pláště a on se na 

ně posadil.  

•  8Mnozí rozprostřeli na cestu své 

pláště a jiní zelené ratolesti z polí.  

•  9A ti, kdo šli před ním i za ním, 

volali: „Hosanna!  

•  10Požehnaný, který přichází ve 

jménu Hospodinově, požehnáno buď 

přicházející království našeho otce 

Davida. Hosanna na výsostech!“ •  
11Ježíš vjel do Jeruzaléma a vešel do 
chrámu. Po všem se rozhlédl, a 
poněvadž již bylo pozdě večer, odešel s 
Dvanácti do Betanie. 

•  Když se přiblížil k Betfage a k Betanii 

u hory, která se nazývá Olivová, poslal 

dva ze svých učedníků  

•  30a řekl jim: „Jděte naproti do 

vesnice, a jak do ní vejdete, naleznete 

přivázané oslátko, na němž dosud nikdo 

z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte!  

•  31Zeptá-li se vás někdo, proč je 

odvazujete, odpovězte mu: ‚Pán je 

potřebuje.‘“  

•  32Šli, kam je poslal, a nalezli vše, jak 

jim řekl.  

•  33Když oslátko odvazovali, řekli jim 

jeho majitelé: „Proč to oslátko 

odvazujete?“  

•  34Oni odpověděli: „Pán je potřebuje.“  

•  35Přivedli oslátko k Ježíšovi, hodili 

přes ně své pláště a Ježíše na ně posadili.  

•  36A jak jel, prostírali mu své pláště na 

cestu.  

•  37Když už se blížil ke svahu Olivové 

hory, počal celý zástup učedníků 

radostně a hlasitě chválit Boha za 

všechny mocné činy, které viděli.  

•  38Volali: „Požehnaný král, který 

přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi 

pokoj a sláva na výsostech!“  

•  39Tu mu řekli někteří farizeové ze 

zástupu: „Mistře, napomeň své 

učedníky!“  

•  40Odpověděl: „Pravím vám, budou-li 

oni mlčet, bude volat kamení.“  
 

•  Druhého dne se dovědělo mnoho 

poutníků, kteří přišli na svátky, že 

Ježíš přichází do Jeruzaléma.  

•  13Vzali palmové ratolesti, šli ho 

uvítat a volali: „Hosanna, požehnaný, 

jenž přichází ve jménu Hospodinově, 

král izraelský.“  

•  14Ježíš nalezl oslátko a vsedl na 

ně, jak je psáno:  

•  15‚Neboj se, dcero Siónská, hle, 

král tvůj přichází, sedě na oslátku.‘  

•  16Jeho učedníci tomu v té chvíli 

neporozuměli, ale když byl Ježíš 

oslaven, tu se rozpomenuli, že to o 

něm bylo psáno a že se tak stalo.  

•  17Zástup, který s ním byl, když 

vyvolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho z 

mrtvých, vydával o tom svědectví.  

•  18Proto ho také přišlo uvítat 

množství lidu, neboť slyšeli, že učinil 

toto znamení.  

•  19Farizeové si řekli: „Vidíte, že 

nic nezmůžete! Celý svět se dal za 

ním.“ 
 

°1.Zach9,  9Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, 

osličím mláděti.  °2: Ž 188,26  -Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu. 
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