25. nedeľa v „Období cez rok“ A
ROBOTNÍCI VO VINICI
Podľa Mt 20, 1 – 16a
Raz Pán Ježiš rozpovedal
svojim učeníkom príbeh: „Nebeské
kráľovstvo sa podobá hospodárovi,
ktorý sa skoro ráno vybral najať
robotníkov, aby pracovali v jeho
vinici. S robotníkmi, ktorých najal,
sa dohodol, že dostanú na výplatu
jeden denár.
Dopoludnia šiel hospodár opäť
von. Keď videl na trhovisku
robotníkov, ktorí tam nečinne stáli,
poslal ich tiež do vinice. Sľúbil im, že
dostanú spravodlivo zaplatené.
Opäť vyšiel okolo poludnia, a
tiež popoludní, a znovu poslal
nových robotníkov do svojej vinice.
Keď išiel von okolo piatej hodiny,
zas videl na trhovisku robotníkov.
Opýtal sa ich: „Čo tu celý deň nečinne stojíte?“ Odpovedali mu: „Nikto nás
nenajal.“ Hospodár ich teda poslal do svojej vinice.
Keď nastal večer, povedal hospodár svojmu správcovi: „Zavolaj robotníkov
a zaplať im za ich prácu.“ Najprv prišli robotníci, ktorí začali pracovať najneskôr.
Tí dostali od správcu jeden denár. Potom ostatní a nakoniec tí, ktorí pracovali
najdlhšie. Tí si mysleli, že dostanú zaplatené viac, ale aj oni dostali jeden denár,
ako sa na začiatku dohodlo.
Vzali ho, ale šomrali na hospodára: „Tak tí poslední pracovali len jednu
hodinu a dostali zaplatené rovnako ako my, ktorí sme dreli celý deň.“ Hospodár
im ale odpovedal: „Veď sme sa spolu dohodli na jednom denári. Tu ho teda
každý z vás má. Vezmite si ho a choďte. Ja chcem, aby sa aj tí poslední mali
dobre.“

Doprajme druhým radosť.
25. nedeľa v „Období cez rok“ A
Zamyslenie: Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu rozprával ľuďom príbeh. Pamätáš si,
o čom bol?...............................................................................................................
Pracovali v ňom všetci rovnako?..............................................................................
A ako im za to pán zaplatil? Dal im odmenu podľa toho, ako dlho pracovali? .......
.................................................................... A čo oni na to? ...................................
Áno. Tí, čo pracovali dlhšie, totiž závideli tým, ktorí prišli až na konci. Myslíš, že
tí, čo pracovali od rána, sa mali zle?.............. Nemali sa zle. Vedeli predsda, že
dostanú zaplatené, kým tí ostatní sa celý deň báli, že nebudú mať za čo kúpiť
večeru. Závisť je veľmi zlá vlastnosť – akoby sme mali na očiach tmavé okuliare.
Vďaka nim vidíme všetko tmavé. Aj keď je to v skutočnosti svetlé a farebné. Tak
je to aj s človekom, ktorý druhému závidí –, vidí len to, čo by chcel mať sám,
a nepozerá, že ten druhý je jeho kamarát. S takou škaredou vlastnosťou je
potrebné bojovať. Ako? Nemyslieť na seba, priať druhým, mať radosť, keď druhí
majú radosť, vidieť, že sa mám dobre a nepotrebujem mať všetko….....................
.................................................................................................................................
Správne. O to všetko sa máme snažiť a bojovať tak proti závisti.
Záver: Nebudeme druhým závidieť, ale doprajeme im radosť.
1. úloha pre Teba: Porovnaj obidva obrázky a porozprávaj sa s rodičmi o tom, ktorý je
krajší a prečo.

2. úloha pre Teba: Doplň do bublín správne odpovede podľa evanjeliového

textu v Mt 20, 1 – 16

Meno a priezvisko: …………………………………………………………… Vek: ………
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