
27. neděle v mezidobí 

Mt 21, 33 - 43 

Motto: Od Pána Boha jsme mnoho dostali. 

Zamyšlení je zpracováno ve dvou variantách. První část obou variant je však společná. 

Pomůcky (k var. 2): silueta dítěte 

Zamyšlení: 
 
Jak se ti líbilo dnešní evangelium? Bylo docela kruté, viď? O čem vlastně bylo? Co se stalo nejdříve? 

Jeden hospodář vysázel vinici. 

Postavil ji dobře? 

Ano, obehnal ji plotem, vystavěl strážní věž. 

Ano. Byla to tedy velmi dobrá vinice. Určitě do ní zasadil tu nejlepší révu. Co se ale stalo potom? 

Odjel a vinici pronajal vinařům. 

To je docela v pořádku, ne? Co se tedy stalo špatně? 

Vinaři nechtěli hospodáři odevzdat část úrody a jeho služebníky zabili. 

Koho k nim poslal hospodář naposled? 

Svého syna. 

Ano. Nepřipomíná ti to něco? Kdo poslal svého syna, kterého lidé zabili?  

Pán Bůh. 

A kdo byl ten syn? 

Pán Ježíš. 

Var. 1 Ano. I začátek evangelia nám může Pána Boha v něčem připomenout. Přijdeš na to, v čem? 

Jako hospodář postavil krásnou vinici, Pán Bůh stvořil krásný svět. 

A koho nechal na tom světě pracovat? 

Nás, lidi. 

Jak se měli vinaři na vinici správně zachovat? 

Dobře na ní hospodařit a pak odevzdat hospodáři úrodu. 

A co máme dělat my tady na světě? 



Vážit si ho a starat se o něj. 

Jak třeba? 

Děkovat za něj, starat se o přírodu (př. dávat v zimě ptáčkům do krmítka, čistit potůčky…), 

neničit ji. 

Závěr 1: Budeme se starat o přírodu. 

Var. 2 Jako vinařům svěřil hospodář vinici, dal nám Pán Bůh život. O ten máme pečovat a všechny 

dary, které jsme od Pána Boha dostali, se máme snažit rozvíjet. Dovedeš říct, jaké dary jsi od Pána 

Boha dostal ty? 

… (můžeme napsat k siluetě dítěte) 

Jak je můžeš rozvíjet? Co dobrého díky nim můžeš udělat? 

… (můžeme dopsat k siluetě) 

To vše pak bude ta úroda, kterou Pánu Bohu odevzdáme. 

Závěr 2: Budeme se snažit rozvíjet dary, které jsme od Pána Boha dostali. 


