
25. neděle v mezidobí

Cyklus A

Mt 20,1-16a





Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi

Milovaný! Tak vyučuj a povzbuzuj (jak jsem ti já přikázal). Učí-li 
někdo jinak a nedrží se zdravých slov Pána Ježíše Krista a učení 
shodného se zbožností, je nafoukaný, ničemu nerozumí, je to 
chorobný šťoural a hádá se o slovíčka. Z toho pak povstává jen 
nevraživost, sváry, urážky, zlomyslné podezřívání a ustavičné 
třenice mezi lidmi zkaženými, kteří ztratili smysl pro pravdu a 
domnívají se, že zbožnost je pramenem zisku. Zbožnost je 
skutečně pramenem zisku pro toho, kdo je se vším spokojen; nic 
jsme si přece na svět nepřinesli a nic si z něho také nemůžeme 
odnést. 1 Tim 6,2c-12



Máme-li však co jíst a do čeho se obléci, buďme s tím spokojeni. Ti, 
kdo chtějí hromadit bohatství, upadají do pokušení a zamotávají 
se do mnohých nesmyslných a škodlivých žádostí, které vrhají lidi 
do zkázy a záhuby. Neboť kořenem všeho zla je láska k penězům; 
a už mnoho těch, kteří se po nich pachtili, zbloudilo ve víře a 
připravilo si mnoho bolestí. Ale ty, Boží muži, před tím utíkej! 
Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. 
Dobře bojuj pro víru, zmocni se věčného života. K němu jsi byl 
povolán, a proto jsi složil před mnoha svědky slavnostní vyznání.

1 Tim 6,2c-12



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je 
království nebeské. 



Odp: Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království 
nebeské. 

Proč bych se měl bát za dnů neštěstí,
když mě svírá zloba nepřátel,
kteří spoléhají na svůj majetek
a chlubí se přemírou bohatství?



Odp: Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je 
království nebeské. 

Vždyť nikdo sám sebe nevykoupí,
není s to zaplatit Bohu své výkupné.
Cena života je příliš veliká, nikdy nebude stačit,
aby člověk žil navěky a neviděl zkázu.



Odp: Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je 
království nebeské. 

Neboj se, jestliže někdo zbohatne
a vzroste majetek jeho domu.
Až zemře, nic si s sebou nevezme,
nesestoupí s ním jeho jmění.



Odp: Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je 
království nebeské. 

I kdyby si za svého života liboval:
„Budou tě chválit, že sis to dobře zařídil“,
přece se připojí ke svým předkům,
kteří navěky neuzří světla.



Průvod evangeliáře k ambonu
• Při průvodu s evangeliářem stojíme



Nasloucháme Evangeliu
• K: Pán s vámi.

• L: I s Tebou

• K: Slova svatého evangelia podle Matouše

• L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek na:
- Čele
- Ústech
- Hrudi















Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste





•Jak dlouho trvá nedělní(páteční) mše svatá? 

•Připadá vám , že je to dlouhé , nebo krátké?





Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné 
hospodáři, který vyšel časně zrána najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s 
dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když vyšel kolem devíti hodin, viděl 
jiné, jak stojí nečinně na trhu. Řekl jim: `Jděte i vy na (mou) vinici a dám vám, 
co bude spravedlivé.' A šli. Kolem dvanácti a tří hodin odpoledne vyšel znovu a 
udělal to zrovna tak. Vyšel kolem pěti hodin a našel jiné, jak tam stojí, a řekl 
jim: `Co tu celý den nečinně stojíte?' Odpověděli mu: `Nikdo nás nenajal.' Řekl 
jim: `Jděte i vy na (mou) vinici!' Když nastal večer, řekl pán vinice svému 
správci: `Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, začni od posledních k prvním.' 
Přišli ti, kdo nastoupili kolem pěti odpoledne, a dostali po denáru. Když 
přišli první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho, 
ale reptali proti hospodáři: `Tady ti poslední pracovali jedinou hodinu, a 
dals jim zrovna tolik co nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko.' On však 
jednomu z nich odpověděl: `Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár? 
Vezmi si, co ti patří, a jdi. Chci však i tomuhle poslednímu dát jako tobě. 
Nesmím s tím, co je moje, dělat, co chci? Anebo závidíš, že jsem dobrý?'“



Hodnota našeho lidského času se dá změřit a 
zaplatit odpracovanými hodinami, ale ta hodnota, 
která vnese do života pokoj a smysl se vysloužit a 
odpracovat nedá. U Boha nás čeká věčnost, kde 
první budou nést úděl s posledními a poslední zase 
s prvními. Radujme se, že jsme každý, podobně 
jako dělníci na vinici, dostali ,,po denáru“ Božího 
království a že nejde dostat víc, protože tento 
denár, to je plnost.



KVÍZ pro předškolní a 1. třídu



Když dělníci sklidili 
hrozny z vinice, nasypali 
je do lisu. Na některé 
hrozny ale zapomněli. 
Najdeš všech osm 
hroznů na obrázku? 
Hrozny přilákaly také 
hejno ptáků. Dokážeš je 
spočítat?



2. třída a výše



Když správce 
vyplácel mzdu 
komu vyplatil 
jako první?

1

Kde měli dělníci 
pracovat? 
A. Na stavbě  
B. V lese   
C. Na vinici  
D. Na poli



Dokonči větu: 
Příteli, ........  
Nesmluvil jsi se 
mnou...........?  
Tak budou 
poslední....... a 
první ........ .

2

Jakou odměnu za 
odvedenou práci 
Hospodář slíbil 
dělníkům?   
A. 2 denáry  
B. 1 denár  
C. půl denáru



Popiš co je to 
a k čemu slouží?

3

O čem se píše v 
této knize?
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