33. nedeľa v Cezročnom období, rok A
PODOBENSTVO O TALENTOCH
Podľa Mt 25, 14 - 30

Raz pán Ježiš vyrozprával svojim učeníkom tento príbeh: „Jeden človek sa
chystal na cesty. Zavolal si preto svojich sluhov a zveril im svoje peniaze.
Jednému dal päť talentov (vriec striebra), druhému dva, tretiemu jeden talent,
každému podľa jeho schopností, a odcestoval.
Ten, ktorý dostal päť talentov, hneď šiel, začal s nimi podnikať a zarobil
ďalších päť. Rovnako aj ten, ktorý dostal dva talenty, získal ďalšie dva. Ale ten,
ktorý dostal jeden talent, šiel, vykopal jamu a peniaze do nej ukryl.
Po nejakej dobe sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Pristúpil
ten, ktorý dostal päť talentov, priniesol so sebou ďalších päť a povedal: „Pane,
päť talentov si mi zveril a pozri sa – ďalších päť som získal.“ Pán mu povedal:
„Správne, si dobrý a verný sluha. Poď sa so mnou radovať.“
Potom pristúpil ten, ktorý dostal dva talenty, a povedal: „Pane, dva talenty
si mi zveril a pozri – ďalšie dva som zarobil.“ Pán mu odpovedal: „Správne, si
dobrý a verný sluha. Poď sa so mnou radovať.“
Nakoniec pristúpil aj ten, ktorý dostal jeden talent, a povedal: „Pane, bál
som sa, a preto som svoj
talent ukryl v zemi. Tu ho
máš naspäť.“ Pán mu
odpovedal: „Zlý a lenivý
sluha. Bál si sa? Mal si
potom moje peniaze uložiť
do banky a ja by som si po
návrate vyzdvihol, čo je
moje aj s úrokmi. Teraz
choď preč, pretože nie si
k ničomu.“

Rozmnožujme
svoje dary.
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Zamyslenie:
V dnešnom evanjeliu vyrozprával pán Ježiš učeníkom príbeh. Čo sa stalo na
začiatku?..................................................................................................................
Áno. Pamätáš sa, ako sa tie peniaze nazývali? ........................................................
Áno. Jeden talent, to bolo veľa peňazí. Bolo to asi 36 kilogramov striebra. Za to
sa už dá hocičo kúpiť. A čo tí sluhovia? Čo s nimi urobili?.......................................
.................................................................................................................................
Čo povedal na to ich pán, keď sa vrátil? .................................................................
.................................................................................................................................
Áno. A čo my? My sme síce ešte malí a svoje peniaze ešte nemáme, ale zato sme
od Pána Boha dostali veľa iných talentov a darov. Máme napríklad ruky, nohy
(deti môžu pokračovať: ......................................................................................…).
Niekto vie pekne maľovať, druhý spievať, tretí rýchlo behať (deti môžu
pokračovať:..........................................................................................................…)
Všetky tieto dary nám pán Boh zveril. Čo s nimi máme urobiť, aby sa mu to
páčilo? .....................................................................................................................
Záver: Budem rozvíjať svoje talenty a využívať ich pre radosť ostatným.
1. Úloha pre Teba: Skús namaľovať, aké talenty si sám/sama dostal/la, príp. ako
ich môžeš využívať.

2. Úloha pre Teba: Popíš čo sa deje na obrázkoch komixu, obrázky vymaľuj.
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Meno a Priezvisko: ……………………………………………………………

Vek: ……………………..
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