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povedal veľkňazom a starším ľudu: „Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár 

vysadil  . Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil   . Potom ju 

prenajal vinohradníkom a odcestoval. 

Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich , aby 

prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho pochytali; jedného zbili, 

iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných , viac ako predtým, 

ale aj s nimi urobili podobne. 

Napokon k nim poslal svojho , lebo si povedal: ‚K môjmu  budú mať 

úctu.‘ 

Ale keď vinohradníci zazreli , povedali si: ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho 

dedičstvo bude naše!‘ Chytili ho, vyvliekli z     vinice a zabili. 

Keď potom príde pán , čo urobí tým vinohradníkom?“ Odpovedali mu: 

„Zlých bez milosti zahubí a     vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú 

načas odovzdávať úrodu.“ 

im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: ‚          , čo stavitelia zavrhli, stal sa 

kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná.‘? 

Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať 

úrodu.“ 

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



 Ježiš             vinica                  veža                  sluha          syn                kameň   

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

Dnešné evanjeliové podobenstvo je dosť smutné. Keď pán vinice poslal sluhov po 

úrodu, vinohradníci ich zbili a jeho syna dokonca zabili. Mysleli si, že všetka úroda 

ostane im. Ktoré dva obrázky z oberačky sú rovnaké? 

 

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

Čo urobil hospodár s opovážlivými vinohradníkmi? Nechal im všetku úrodu? Veru nie. 

Zlých vinohradníkov dal zahubiť a vinicu prenajal tým, ktorí sa o ňu dobre starali 

a načas mu dávali úrodu. Čo sa vyrába z hrozna, pšenice a cukrovej repy? Spoj 

čiarami. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Aj my sme vinohradníkmi v Božom vinohrade a máme Bohu prinášať 

úrodu svojich dobrých skutkov. Za každý dobrý skutok si tento týždeň 

vyfarbi bobuľu hrozna.  

zdroj obrázkov: commons.wikimedia.org (vinohradník), pixabay.com (obilie, vinič, víno, cukor), flickr.com 

(cukrová repa) 


