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Ježiš povedal svojim 
učeníkom toto 
podobenstvo: „Istý človek 
sa chystal na cestu. Zavolal 
si sluhov a zveril im svoj 
majetok: jednému dal päť 
talentov, druhému dva 
a ďalšiemu jeden, 
každému podľa jeho 
schopností, a odcestoval. 
Ten, čo dostal päť 
talentov, hneď šiel, 
obchodoval s nimi a získal 
ďalších päť. Podobne aj 

ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, šiel, 
vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán tých 
sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil ten, čo dostal päť 
talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: ‚Pane, päť talentov si 
mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.‘ Jeho pán mu povedal: 
‚Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa 
nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘ Predstúpil ten, čo dostal 
dva talenty, a vravel: ‚Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som 
ďalšie dva.‘ Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha; bol si 
verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho 
pána.‘ Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: ‚Pane, viem, 
že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál 
som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je 
tvoje.‘ Jeho pán mu povedal: ‚Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde 
som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal? Mal si teda moje peniaze 
dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj 
s úrokmi. Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov. 
Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, 
tomu sa vezme aj to, čo má. A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; 
tam bude plač a škrípanie zubami.‘“ 

Bludisko – podobenstvo o talentoch: Vylúšti bludisko a do cieľových 
štvorčekov napíš koľko talentov nakoniec dostali sluhovia od pána 
za odmenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predsavzatie: S radosťou budem rozvíjať dary a talenty od Boha – 
budem robiť nielen dobré veci, ale lepšie, napr. v čase námahy si 
spomeniem na odmenu a urobím to najlepšie ako viem. 


