Liběšický

Poutníček pro děti
roč.13, č.37

13.9. 2020

Poutníčkova
příloha pro děti
roč.13, č.37

24. neděle v mezidobí
Jednou se Petr zeptal Pána Ježíše: „Pane Ježíši,
kolikrát mám odpustit svému bratrovi, když udělá něco
špatného? Nejvíc sedmkrát?“ Pán Ježíš mu odpověděl:
„Odpust mu vždycky, i kdyby to bylo třeba sedmdesát
sedmkrát.“
Potom všem pověděl příběh: „V nebeském království je
to jako u krále, který chtěl provést vyúčtování se
svými služebníky.
Přivedli k němu jednoho služebníka, který mu byl
dlužen deset tisíc hřiven. Král po něm chtěl, aby peníze
zaplatil, ale služebník tolik peněz neměl. Král tedy
rozhodl, aby všechno, co služebníkovi patřilo, prodali. Vtom ten služebník padl na
kolena a prosil: „Králi, měj se mnou trpělivost a všechno ti zaplatím.“ Králi bylo toho
služebníka líto, smiloval se nad ním a celý dluh mu odpustil.
Když ale šel ten služebník domů, potkal svého přítele. Ten mu dlužil sto denárů.
Služebník svého přítele chytil a začal na něho křičet: „Zaplať, co mi dlužíš!“ Jeho
přítel padl na kolena a prosil ho: „Měj se mnou trpělivost a všechno ti zaplatím!“
Ale ten služebník nechtěl čekat. Svého přítele nechal vsadit do vězení, dokud mu dluh
nezaplatí. Když to viděli ostatní, byli z toho velmi smutní. Šli a pověděli králi, jak
ošklivě se ten služebník zachoval. Král si ho zavolal a řekl mu: „Jsi zlý! Já jsem ti celý
dluh odpustil, protože jsi mě prosil. Když jsem se tedy já smiloval nad tebou, neměl
ses i ty smilovat nad svým přítelem a odpustit mu?“ Pak nechal král vsadit zlého
služebníka do vězení, dokud celý dluh nezaplatí.“

(správná odpověď z minulého čísla – rozbitá bota, hrad
z písku, semafor, chňapka, pařez, kapr, netopýr,
vodovod, nádobí, salám)
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Služebník dlužil svému pánu spoustu peněz. Aby je mohl zaplatit, prohledal doma
každý kout a našel pěknou hromádku mincí. Jenže nebyly všechny stejné. Pomůžeš
mu je roztřídit? Každý druh mincí zakroužkuj jednou barvou.

