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povedal veľkňazom a starším ľudu: „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch 

. Prišiel k prvému a povedal mu: môj, choď dnes pracovať do                  !‘ 

Ale on odpovedal: ‚Nechce sa mi.‘ No potom to oľutoval a šiel. 

Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: ‚Idem, pane!‘ Ale nešiel. Kto 

z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?“ 

Odpovedali: „Ten prvý.“ 

im povedal: „Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do 

Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale 

mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali 

a neuverili ste mu.“ 

*************************************************************************************** 

 Ježiš             syn                vinica       

*************************************************************************************** 

Dnes ponúka evanjelium ďalšie podobenstvo – znovu o vinici a znovu o rodine. 

Ako to bolo? 

1. Koľko detí mal otec? a. 2 synov  b. 2 dcéry  c. žiadne 

2. Kam ich posielal?  a. do pivnice  b. do vinice  c. do stajne 

3. Poslúchli ho? 

 

 

 

 

 



Stalo sa ti niekedy, že ti rodičia niečo povedali a ty si povedal áno, no nakoniec si nič 

neurobil? Napríklad, že máš upratať izbu, a ty si sa namiesto toho hral? 

Čo sa potom dialo? Aký si mal pocit? 

A stalo sa ti niekedy, že si rodičov odmietol poslúchnuť, no potom si zmenil názor 

a zaprel si sa? Napríklad si povedal, že nejdeš pomáhať vešať prádlo alebo polievať 

záhradu, ale potom si prišiel? Ako si sa cítil vtedy? 

*************************************************************************************** 

Čo znamená pracovať vo vinici? Okrem iného aj zbierať strapce hrozna. Obtiahni 

bobule podľa predkreslených bodiek a potom strapce vyfarbi. 

 

*************************************************************************************** 

Ježiš nás volá pracovať v jeho vinici. Máme žiť podľa toho, čo nás učí. Vtedy budeme 

poslušnými Božími synmi a dcérami. Vymaľuj syna pracujúceho vo vinici. 
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