33. neděle v mezidobí
Mt 25, 14 - 30
Jednou vyprávěl Pán Ježíš svým učedníkům tento příběh: „Jeden člověk se chystal na cesty.
Zavolal si proto své služebníky a svěřil jim své peníze. Jednomu dal pět hřiven (pytlů stříbra), druhému
dvě, třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval.
Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, začal s nimi podnikat a vydělal pět dalších. Stejně i ten,
který dostal dvě hřivny, vydělal další dvě. Ale ten, který dostal jednu hřivnu, šel, vykopal jámu a peníze
do ní ukryl.
Po nějaké době se pán těch služebníků vrátil a dal se s nimi do účtování. Přistoupil ten, který
dostal pět hřiven, přinesl s sebou dalších pět a řekl: „Pane, pět hřiven jsi mi svěřil a podívej – dalších
pět jsem vydělal.“ Pán mu řekl: „Správně, služebníku, jsi dobrý a věrný. Pojď se se mnou radovat.“
Pak přistoupil ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: „Pane, dvě hřivny jsi mi svěřil a podívej –
další dvě jsem vydělal.“ Pán mu odpověděl: „Správně, služebníku, jsi dobrý a věrný. Pojď se se mnou
radovat.“
Nakonec přistoupil i ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: „Pane, bál jsem se, a proto jsem
tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady ji máš zpět.“ Pán mu odpověděl: „Služebníku, jsi špatný a líný. Bál ses?
Měl jsi tedy moje peníze uložit ke směnárníkům (do banky) a já bych si po návratu vyzvedl, co je moje i
s úroky. Teď jdi pryč, protože nejsi k ničemu.“

Motto: Rozmnožujme své dary.

Zamyšlení I :
V dnešním evangeliu vyprávěl pán Ježíš učedníkům příběh. Co se stalo na začátku?
Pán rozdělil mezi své služebníky peníze a jel na cestu.
Ano. Pamatuješ si, jak se těm penězům říkalo?
Hřivny.
Ano. Jedna hřivna, to bylo spoustu peněz. Bylo to asi 36 kilogramů stříbra. Za to už se dá ledacos
pořídit. A co ti služebníci? Co s nimi udělali?
Někteří je využili a vydělali další. Jeden ji zakopal.
Co na to jejich pán, když se vrátil?
Ty dva pochválil, ale toho líného vyhodil.
Ano. A co my? My jsme sice třeba ještě malí a své peníze ještě nemáme, ale zato jsme od Pána Boha
dostali spoustu jiných darů. Máme například ruce, nohy (děti mohou pokračovat: pusu, rozum, oči,
srdce…).

Někdo umí hezky malovat, druhý zpívat, třetí rychle běhat (děti mohou pokračovat: něco vyrábět,
skákat, počítat, hrát divadlo…).
Všechny tyto dary nám pán Bůh svěřil. Co s nimi máme udělat, aby se mu to líbilo?
Máme je rozvíjet a využívat k dobrému.
Závěr: Budeme rozvíjet své hřivny a využívat pro radost ostatních.
Dítě si může zkusit namalovat, jaké hřivny ono samo dostalo, příp. jak je může
využívat.

Zamyšlení II:
Poznáte co je zde na obrázku?

Určitě ano. Dá se snadno pěstovat nejen na zahradě, ale i na balkoně v květináči. Už jste
někdy viděli zasazený keříček rajčátek? Pěstovali jste ho doma? Zasadí se malá rostlinka a tak
pak vyroste a rozkvete. Z každého květu bude jedno rajčátko.
Co doma děláte, když vám keříček rozkvete? Necháte jeden květ a ostatním otrháte, protože
vám bude stačit jen jedno jablíčko? Nebo vám stačí tři? Nebo budete ještě víc zalévat a o
keřík se starat, aby jich vyrostlo co nejvíc? Určitě se budete snažit, aby vaše úroda byla co
největší.
Boží dary, které dostáváme - např. naše šikovnost, jak se umíte smát, jak umíte pomáhat jsou jako keřík rajčat, o kterém jsme si teď povídali. Je moudré a správné snažit se, aby
vydaly co největší úrodu. Neschovávat si svůj úsměv, svou šikovnost, svou pomoc pro sebe,
nešetřit s ní. Protože to jsem potom jako ten, kdo zasadil keřík a pak ustřihává květy, aby se
mu neurodilo moc rajčátek. A pořádná úroda je přece radost nejen pro mě, ale i pro všechny,
se kterými se mohu podělit.

Video k nedělnímu evangeliu na Youtube od P. Romana Vlka
https://www.youtube.com/results?search_query=vl%C4%8D%C3%AD+doup%C4%9B

Zpracovalo děkanátní Centrum pro rodinu Uherský Brod
Inspirováno na : www.Kanan.cz , www.detivira.cz

Pán rozdělil služebníkům peníze. Přijdeš na to, který z nich dostal pět hřiven,
který dvě a který jednu?

