
O	rozsievačovi	
Mt	13,	3-9	

Ježiš	povedal	 toto	podobenstvo:	 	"Rozsievač	vyšiel	rozsievať.	Ako	sial,	niektoré	zrná	padli	
na	kraj	 cesty;	prileteli	 vtáky	a	pozobali	 ich.	Iné	padli	na	 skalnatú	pôdu,	kde	nemali	veľa	
zeme,	 a	 hneď	 vzišli,	 lebo	 neboli	 hlboko	 v	 zemi;	ale	 keď	 vyšlo	 slnko,	 zahoreli,	 a	 pretože	
nemali	 koreňa,	 uschli.	Zasa	 iné	 padli	 do	 tŕnia,	 ale	 tŕnie	 vyrástlo	 a	 udusilo	 ich.	Iné	 zrná	
padli	 do	 dobrej	 zeme	 a	 priniesli	 úrodu:	 jedno	 stonásobnú,	 iné	 šesťdesiatnásobnú	 a	 iné	
tridsaťnásobnú.	Kto	má	uši,	nech	počúva!”	
	

-	-	-	-	-	-	
	
Chlapci	 a	 dievčatá,	 možno	 ste	 už	 niekedy	 v	kostole	 počuli,	 že	 Pán	 Ježiš	 rozprával	
podobenství.	 Vedel	 by	 mi	 niekto	 z	Vás	 povefdať,	 čo	 je	 to	 podobenstvo?	 Odpoveď:	
Podobenstvo	 je	 nejaký	príbeh,	 ktorý	povedal	 Pán	 Ježiš.	 Áno,	 výborne.	 Podobenstvo	 je	
príbeh,	ktorý	Pán	 Ježiš	 rozprával	 ľuďom.	Keď	 im	chcel	 tak	 lepšie	vysvetliť	 a	priblížiť,	
aký	 je	 nebeský	 Otec	 a	 ako	 máme	 žiť,	 aby	 sme	 sa	 nebeskému	 Otcovi	 svojím	 životom	
páčili.	 	 Pozor,	 chlapci	 a	 dievčatá,	 podobenstvá	 nie	 sú	 rozprávky,	 kde	 by	 vysupovali	
škriatkovia,	 drak,	 čarodejníci	 atď.	 Pán	 Ježiš	 rozprával	 podobenstvá	 z	každodeného	
života,	aby	mu	ľudia	rozumeli.	Dnes	sme	v	evanjeliu	počuli	podobenstvo	o	rozsievačovi.	
Skúsme	si	ho	spoločne	prerozprávať.	Rozsievač	šiel	rozsievať.	Kto	je	to	rozsievač?	To	je	
človek,	 tkorý	na	poli	roszieva	zrno,	aby	z	jneho	vyrástlo	potom	obilie,	aby	prinieslo	 to	
zrno	 úrodu.	 V	tom	 príbehu	 	 v	podobenstve	 sme	 počuli,	 že	 zrno	 padlo	 na	 4	 miesta.	
Pamätáte	si,	kde	všade	padlo	zrno?	Na	cestu,	na	skalu,	do	tŕnia	a	do	dobrej	pôdy.	Chlapci	
a	dievčatá,	čo	myslíte,	prečo	Pán	Ježiš	povedal	toto	podbenstvo?	Chcel	ľuďom	hovoriť,	
ako	majú	siať	zrno?	Nieee.	A	preto	sa	to	volá	podobenstvo.	Lebo	je	to	od	slova	„podobať	
sa“.	Rozsievač	je	Pán	Ježiš.	Zrno	je	 jeho	slovo,	 jeho	prikázania,	 jeho	rady	pre	náš	život.	
Čomu	sa	môže	podobať	naše	srdce?	Čo	sú	tie	4	miesta???	To	je	náš	život.	Ak	sme	ako	
tŕnie,	 tzn.	 ak	 v	našom	 živote	 rastie	 sebectvo,	 hnev,	 závisť,	 lenivosť.	 Oni	 udusia	 slová	
Pána	 Ježiša.	 Nedovolíme,	 aby	 slová	 Pána	 Ježiša,	 ktorý	 hovoril	 o	 láske,	 o	 odpustení,	 o	
dobrote,	 o	 pracovitosti,	 aby	 vyrástli	 v	našom	 srdci.	 	 Taký	 hnev	 nechce,	 aby	 v	našom	
srdci	rástla	láska	a	odpustenie,	preto	ich	bude	chcieť	udusiť.	Skala	je	tvrdá,	dokonca	aj	
povieme,	že	niekto	má	srdce	z	kameňa.	Je	tvrdé	nič	nepustí	do	svojho	vnútra.	Na	cestu	
padne	 vtedy,	 keď	 dáme	 namiesto	 slov	 Pána	 Ježiča	 prednosť	 inému–	 príde	 mobil,	
internet,	 playstation	 a	 „vyzobe“	 a	 „pošliape“	 lásku,	 dobrotu,	 obetavosť.	 Ale	 keď	
otvoríme	 svoje	 srdce	 dobrote,	 láske,	 odpusteniu,	 vtedy	 prinesie	 úrodu.	 Chceme	 dnes	
Ježišovi	 úpovedať:	 Nechcme	mať	 srdce	 z	kameňa,	 nechcem,	 aby	 v	mojom	 rsdci	 rástlo	
tŕnie	a	bodľačie,	ale	aby	tam	rástla	Tvoja	dobrota,	Tvoja	láska,	ako	nám	to	Ty	ukazuješ	
vo	svojom	živote.		
	

Nasledujúcu	úlohu	vyplň	a	prines	na	sv.	omšu	pre	deti	
v	piatok	o	16:30	do	baziliky.	Budeme	žrebovať	a	možno	vyhráš	peknú	cenu.	

	
	



1.	Podobenstvo	o	rozsievačovi			Mt	13,	3-9			
1.	O	koľkých	druhoch	pôdy	sa	hovorí	v	tomto	podobenstve?					a)	šiestich						b)	štyroch
	 		c)	troch	/Vyrieš	príklady,	pri	výsledku	nájdeš	písmeno,	ktoré	ten	výsledok	
zobrazuje,	zapíš	si	písmená	zaradom	od	najmenšieho	výsledku		a	dozvieš	sa	odpoveď./				
V	podobenstve	sa	hovorí	o	............................	druhoch	pôdy.	
3	+	9	=	........	 	 2	x	7	=	.......	 	 27	–	6	=	........	 	 31	–	8	=	.....	 	 	
29	+	9	=	........	 	 14	:	7	=	........	 	 18	–	3	+	10	=	........	 	 	
12	=	T	 							38	=	H	 		14	=	Y	 									2	=	Š	 25	=	C	 						21	=	R	 23	=	O	
	
2.	Hovorí	sa	v	tomto	podobenstve	o	vtákoch?		 a)	možno	 b)	nie	 						c)	áno	
/Prečítaj	si	z	evanjelia		Mt	13,	4	a	dozvieš	sa,	čo	je	pravda./	
	
3.	Zrná,	ktoré	padli	do	dobrej	zeme	vydali	úrodu:				a)	stonásobnú,	šesťdesiatnásobnú,	
tridsaťnásobnú	
	 	 	 	 	 																					b)	desaťnásobnú,	tridsaťnásobnú,	žiadnu	
	
/Prečítaj	si	evanjelium	i	ďalej	a	to	Mt	13,	8	a	nájdeš	odpoveď	na	otázku/	
	
	


