
 

 

 

 

Ez 34,11-16  

Toto praví Panovník Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. Tak jako pastýř 

pečuje o své stádo, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam byly rozptýleny 

v den oblaku a mrákoty. Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou 

posílím. Budu je pást a soudit.“ 

Lk 15,3-6 

Pověděl jim toto podobenství: 

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?  

Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena,  a když přijde domů, svolá své přátele a 

sousedy a řekne jim: ‚Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila.‘  
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