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25. neděle v mezidobí 
 
Jednou vyprávěl Pán Ježíš svým učedníkům tento příběh: „Jeden bohatý člověk měl 
správce, který měl na starosti všechen jeho majetek. Toho správce ale nějací lidé 
obvinili, že s majetkem špatně zachází. Pán si ho tedy zavolal a řekl mu: „Slyšel jsem o 
tobě špatné věci, proto už dál správcem mého majetku být nemůžeš.“  
 
Správce si řekl: „Co budu dělat? Vždyť žádnou jinou práci neumím a žebrat se 
stydím.“ Vtom dostal nápad: „Už vím, co udělám!“ Zavolal si k sobě lidi, kteří jeho pánu 
něco dlužili. Když přišel první, zeptal se ho: „Kolik jsi mému pánu dlužen?“ On mu 
odpověděl: „Sto věder oleje.“ Správce mu na to řekl: „Tady máš svůj úpis, sedni si a 
napiš padesát.“ Pak se zeptal druhého: „Kolik ty dlužíš mému pánu?“ Odpověděl mu: 
„Sto pytlů pšenice.“ Správce mu řekl: „Sedni si a napiš osmdesát.“ Pán nepoctivého 
správce pochválil, že jednal moudře. 
 
Kdo je věrný v maličkosti, bude věrný i ve velké věci. Kdo je v maličkosti nepoctivý, 
bude nepoctivý i ve velké věci.“ 
 

První měsíc nového školního roku se překlopil do své druhé poloviny. 
Určitě jste už psali nějaké úkoly a připravovali se do školy. Nejlepší 

asi je splnit si tyto školní povinnosti co nejdříve, hned když 
přijdeme ze školy a zbytečně je neodkládat. Ale je to 
úplně snadné? Možná bychom si raději hráli nebo šli 
s kamarády ven. Pak nám ale zbývá málo času na povinnosti 
nebo dokonce úplně zapomeneme. Ale to by byla veliká 
chyba, protože bychom se pak nic nenaučili. 
 

Pán Ježíš říká, že kdo je věrný v maličkosti, bude věrný i ve veliké věci. Bůh na nás 
čeká ve svém království, těší se, až nás přivítá jako svoje děti. Na každé Boží dítě 
čeká v Božím království veliká odměna. Do Božího království dojdeme, když dáme 
přednost Pánu Bohu před vším, co nás láká a odvádí nás od Pána Ježíše. 

 
(správná odpověď z minulého čísla – radost) 

 

Poutníčkova 
příloha  pro děti                                   
roč.12, č.38 

 
Dnes jsme si povídali o poctivosti. I Kačenka chce být poctivá, ale dnes se jí to moc 
nedařilo. Podívej se na věci kolem ní a pověz, co mohla udělat lépe, když: zalévala 
květiny, psala domácí úkol, zametala podlahu, prostírala na stůl, rovnala knížky do 
police, sklidila umyté hrnečky, chystala si tašku do školy, oblékala se, umývala se. 
 

  
 

 


