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18. neděle v mezidobí  
Ježíš vyprávěl lidem tento příběh: „Jistému hospodáři se jednoho roku na polích hojně 
urodilo. Řekl si: „To jsem bohatý! Musím postavit větší sýpky, abych to vše uskladnil. 
Pak už mohu odpočívat, protože mám dost živobytí na celá léta. Jsem nejšťastnější 
duše na světě – mám všechno, nač si vzpomenu!“ 
 
Ale Bůh mu řekl: „Ty bláhový, ještě této noci zemřeš a o svou duši přijdeš. Tak 

chamtivě jsi shromažďoval potravu pro své 
tělo, že jsi svou duši vyhladověl k smrti.“ 
 
Co má ten, kdo je bohatý? Má hodně věcí, 
které jsou drahé a vzácné. Má hodně peněz. 
Má veliké domy a drahá auta. Bude někdo 
bohatý, když bude mít hodně věcí, které 
nejsou ani drahé, ani vzácné? Ne. Bude 
někdo bohatý, když bude mít hodně peněz, 
které neplatí? Ne. Bude někdo bohatý, když 
budou jeho domy rozbité a rozpadlé? Ne. 
Bude někdo bohatý, když budou jeho auta 
stará? Ne. Věci, které jsou “bohaté”, 
většinou zestárnou, a ten, kdo je má, už 
není bohatý.  
 
Ježíš dnes v podobenství mluví o tom, 
abychom shromažďovali bohatství před 

Bohem. Co má ten, kdo je bohatý před Bohem? Má to, co nestárne, co se nerozbíjí   
a co mu nikdo nemůže ukrást.  Má dobré kamarády, kteří ho mají rádi, protože on je 
má rád a neubližuje jim. Má radost, protože se druhým snaží dělat také radost. Ví, že 
má milujícího tatínka Boha, který na něj čeká a těší se na něj, má ho rád  
a připravuje pro něj velikou odměnu ve svém království.  
 
 
(správná odpověď z minulého čísla – Všichni máme společného Otce v nebi.) 
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Dnes jsme si připomněli, že máme dělat druhým radost. Třeba se s ostatními 
rozdělit o bonbóny. Bonbóny na obrázku zkus rozdělit mezi tři kamarády tak, aby 
každý dostal stejně. Vezmi tři pastelky a pro každého z kamarádů vybarvi bonbóny 
jednou barvou.  
 

 

 

 
 
 
 
 


