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Evanjelium podľa Matúša (Mt 25, 1 Evanjelium podľa Matúša (Mt 25, 1 Evanjelium podľa Matúša (Mt 25, 1 Evanjelium podľa Matúša (Mt 25, 1 ––––    13)13)13)13)    
 

povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude 

podobať desiatim pannám, ktoré si vzali  a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich 

bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali , ale olej si so 

sebou nevzali. Múdre si vzali s    lampami aj olej do nádob. 

Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: 

‚Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!‘ 

Všetky panny sa prebudili a pripravovali si . 

Tu nerozumné panny povedali múdrym: ‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše 

hasnú.‘ 

Ale múdre odvetili: ‚Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej 

k predavačom a kúpte si!‘ 

No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu 

a dvere sa zatvorili. 

Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ‚Pane, Pane, otvor nám!‘ 

Ale on im povedal: ‚Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.‘ 

Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny.“ 

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

 Ježiš                 lampa                  dvere  

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



Evanjelium dnes hovorí o svadbe. Čo si si zapamätal? 

1. Koľko dievčat čakalo na ženícha? a. 2  b. 10  c. 20 

2. Koľko bolo múdrych?   a. 5   b. 1  c. 10 

3. Koľko bolo nerozumných?  a. 10  b. 0  c. 5 

4. Čo si nerozumné zabudli vziať? a. závoj b. šaty c. olej 

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

Nerozumné panny si zabudli vziať olej do lampy. Čakali na ženícha do noci a keď im 

lampy začalil dohárať, museli odbehnúť kúpiť nový. 

Ktorá z lámp na obrázku nemá pár? 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ježiš hovorí, že aj nebeské kráľovstvo je ako taká svadobná hostina. Pán Ježiš je 

ženích, ktorý si po nás príde v hodine našej smrti. Ak budeme mať pripravené srdce, 

vojdeme s ním do neba. 

Horiaca lampa – svetlo – je aj 

symbolom Pána Ježiša. Hovorí 

o sebe: „Ja som svetlo sveta. 

Kto mňa nasleduje, bude mať 

svetlo života.“ Ktorým 

tunelom prídeš k svetlu? 

 

zdroj obrázkov: needpix.com (kahanec), pixabay.com (olejová lampa), flickr.com (lampa s tienidlom), svghsilh.com (stropná lampa), 

commons.wikimedia.org (stolová lampa)  


