
 
 
 
  

 

  

Pomůcky: hoblík (nebo jiný tesařský nástroj, případně jeho obrázek), příloha č. 1 Investiční 

plán. 

 

Slůvko 

Na úvod ukažte dětem hoblík, případně jiný tesařský nástroj nebo jeho obrázek.  

Co to je? Jak se s ním pracuje? (Necháme děti jmenovat.) Pán Ježíš věděl, k čemu 

tento nástroj sloužil. Pracoval v dílně se sv. Josefem, a tak ho uměl dobře používat. 

V evangeliu dnes byla řeč o majetku. I ten nám Bůh svěřil jako nástroj, o který máme pečovat 

a správně ho používat. Aby se nezničil, nebo aby nezničil nás. Co je to vlastně majetek? 

(Necháme děti jmenovat.) Majetek je to, co máme, něco, co je moje. Co všechno máte (třeba 

v pokojíčku)? (Necháme děti jmenovat.) Kdo uklízí hračky? (Necháme děti jmenovat.) Jak se o 

hračky staráte vy samy? (Necháme děti jmenovat.) Máme hračky a jiné různé věci. Když se o 

ně staráme a uklízíme je, jsme na dobré cestě, jak se stát takovými dobrými správci. 

Dostaneme pak nové důležité úkoly. Může to být například péče o domácí zvíře nebo o 

mladší sourozence, později pak můžeme být třeba učitelem nebo ředitelem banky. Už dnes 

záleží na tom, jak se připravíme. 

Ježíš nás dnes v evangeliu učí tomu, že náš majetek nám má sloužit i k získávání 

přátel. Má nám pomáhat při setkávání s kamarády, s rodinou. Kdo z vás má mobil? 

(Necháme děti jmenovat.) Stalo se vám už někdy, když jste přišli ke kamarádovi domů, 

že si celou dobu hrál na mobilu a nehrál si s vámi? Jak jste se cítili? Bylo vám to jedno? 

(Necháme děti jmenovat.) Proč? (Necháme děti jmenovat.) Zažili jste ale někdy, že vám 

kamarád ukázal na mobilu svoji oblíbenou hru, o které jste se pak mohli bavit, nebo ji 

společně hrát? (Necháme děti jmenovat.) V prvním případě je mobil špatným pomocníkem, 

protože nás odvádí od kamaráda. V tom druhém mi může pomoci tvořit s kamarádem něco 

nového. 

Poslechněme Ježíše a zkusme i my to, co máme, nejen věci, ale i své dovednosti 

a talenty, používat jako nástroj k získávání a upevňování přátelství. Jinými slovy, investujme 

do lidí kolem sebe, do Boha i sami do sebe. K tomu nám může posloužit malý pomocník. 

Každý dostanete domů kartičku, „investiční plán.“ Naleznete tam několik podnětů, do čeho 

můžete investovat svůj čas nebo peníze… Vyberte si z nich nebo si vymyslete vlastní 

a popřemýšlejte nad tím, jak byste investovali např. do kamarádů a zapište si to. Záleží jen 

na vás kolik, a co si vyberete. Svou verzi kartičky si také mohou vzít mladí i dospělí. 

Dobrý Pane, děkuji Ti za vše, co mám, co jsi mi svěřil. Pomoz mi být poctivým 

správcem věcí velkých i malých. Veď mě, ať moudře užívám svých věcí, dovedností 

i nadání. Kéž jich užívám k vytváření přátelství a službě společenství. Amen. 


