
 

Podobenství o deseti družičkách 
Mt 25,1-13 

 
Prúčelí baziliky Santa Maria in Trastevere – deset družiček 

 

Drazí farníci, tuto neděli čteme podobenství o deseti družičkách. 

Obrázek který jsem dnes vybral, ukazuje průčelí baziliky Santa Maria in 

Trastevere v Římě, kterou jsme měli při letošní farní pouti navštívit. Uprostřed 

mozaiky je Matka Boží, která kojí Ježíška a okolo je deset družiček. Vraťme se 

ale k dnešnímu úryvku evangelia.  

Svatba patřila v židovském náboženství mezi nejdůležitější životní 

události člověka, trvala sedm dní a celé slavnosti se zúčastnilo mnoho lidí. 

Svatby se konaly večer a lampy byly nedílnou součástí této slavnosti. Nejdříve 

se družičky (svobodné dívky) shromáždily v domě nevěsty, kde se připravovala 

nevěsta na příchod svého ženicha. Ten když přišel, tak musel s otcem nevěsty 

nejdříve vyřídit svatební smlouvu a pak si nevěstu odvedl do svého domu. 

Úkolem družiček bylo vyhlížet příchod ženicha a pak jej společně s nevěstou 

doprovodit do jeho domu. Měly lampy, kterými svítily v noci na cestu a s 

příchodem večera své lampy už musely mít rozsvícené. Ženich však dlouho 

nepřicházel a tak na družičky přišla ospalost a usnuly. Uprostřed noci se strhl 

křik: “Ženich je tu, jděte mu naproti”! Družičky procitly, kontrolovaly své 

lampy a zjistily, že některé lampy dohasínají a je třeba dolít olej. Pěti 

družičkám olej chyběl a musely si ho jít kupit. Ale zatímco šly nakupovat, 

přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu a dveře se zavřely. 

Pošetilé družičky nakonec na svatbu přijít nemohly. Podobenství končí výzvou: 

“Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu”. 

Ježíš používá podobenství proto, aby na konkrétním příběhu života 

vysvětlil hlubokou pravdu o Božím království. Co nám tedy chce dnes říci? 

Ženich je Ježíš, svatba je život v nebi a my jste družičky. Abychom mohli 

vstoupit na svatbu, potřebujeme “olej v lampách”. Co je však tím olejem? 

Tradičně se myslí milost posvěcující, která se získává ze svátostí. Všichni 

známe jistě poučku: Milost posvěcující je ke spáse nevyhnutelně potřeba. Svatý 

Matouš ale zde přemýšlí trochu jinak. Zde nejde primárně o olej, ale o postoj 

družiček. Nejlepším výkladem podobenství je úryvek z knihy Přísloví 31,10-

31, kde se píše o životě moudré ženy, které nehasne lampa ani v noci. Akcent 

je zde vložen na způsob života a ne na teoretickou znalost Božích předpisů. 

Vzpomeňme si, co říkal Ježíš v podobenství o dvou stavitelích. “Každý kdo 

slyší má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj 

dům na skále” (Mt 7,24). 

Prozíravé družičky se musely na setkání s ženichem připravit, byly 

poctivé a zodpovědné. Naopak ty pošetilé nevěnovaly svůj čas přípravě. Ježíš 

nám v podobenství klade otázku, jaký život vedeme? Je to život přípravy a 

bdělosti? Je to život podle evangelia, žijeme s Ježíšem, konáme dobré skutky? 



Prozíravé družičky jsou moudré, protože uměly žít v očekávání na příchod 

ženicha, ve svém životě všechno zorganizovaly správně, pracovaly mnoho, aby 

se připravily. Někdo by však mohl namítnout, to se nemohly ty družičky o olej 

rozdělit? Nebyly ty prozíravé trošku egoistické? Nebyly, protože zde nejde 

primárně o nedostatek oleje, ale o liský způsob života. Drazí přátelé, nechme se 

oslovit příkladem prozíravých družiček. Žijme prosím svůj život připraveně, 

moudře a podle evangelia, abychom vešli na svatební hostinu. Přeji všem 

pěknou neděli. 

 

 


