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povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Istý človek sa chystal na cestu. 

Zavolal si a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva 

a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval. 

Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne 

aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu 

a peniaze svojho pána ukryl. 

Po dlhom čase sa pán tých vrátil a začal s nimi účtovať. 

Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: ‚Pane, päť 

talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.‘ 

Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný ; bol si verný nad málom, 

ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘ 

Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: ‚Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, 

získal som ďalšie dva.‘ 

Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný       ; bol si verný nad málom, 

ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘ 

Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: ‚Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, 

kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent 

v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje.‘ 

Jeho pán mu povedal: ‚Zlý a lenivý ! Vedel si, že žnem, kde som nesial, 

a zbieram, kde som nerozsýpal? Mal si teda moje  dať 

peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. Vezmite 

mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov. 



Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme 

aj to, čo má. 

A neužitočného vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.‘“ 

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

 Ježiš           sluha                 peniaz             

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

Dnešnú nedeľu hovorí evanjelium o pánovi, ktorý svojim trom sluhom zveril peniaze. 

Čo s nimi sluhovia urobili? Niektorí obchodovali a zarobili pánovi ešte viac peňazí. 

Spočítaj a nakresli, koľko sluhovia nakoniec pánovi odovzdali: 

 

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

Evanjelium miesto slova „peniaz“ 

používa iné slovo, lebo tak sa volali 

peniaze, ktorými sa vtedy platilo. 

Poprehadzuj písmenká a pripomeň si, 

aké to slovo bolo.  

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

Slovom talent označujeme aj schopnosti, ktoré máme. V čom sme dobrí, čo nám ide. 

Niekto vie pekne kresliť – má výtvarný talent. Niekto vie spievať alebo hrať. Niekto 

dobre varí, iný vie loziť po preliezkach, dobre sa bicykluje alebo lyžuje. Ďalší dokáže 

druhých potešiť a poradiť im. Aké talenty máš ty? 


