
Ukázka zpracování rozstříhaného příběhu „O otci a jeho dvou synech“ 

Avšak otec mu řekl: 

„Budeme oslavovat a radovat se. 

Můj syn byl mrtvý, nyní znovu žije. 

Byl ztracený, nyní se vrátil domů.“ 

 

Mladý muž na tom byl velmi špatně. 

Šel k sedlákovi a prosil ho o práci 

 

O otci a jeho dvou synech 

 

Tu se starší syn rozhněval. 

Nešel domů. 

Otec vyšel ven a chtěl mu všechno vysvětlit. 

Avšak syn mu vyčítal: 

„Po všechny roky pracuji pro tebe. 

Přesto jsi mi nikdy nedal ani kůzle, abych si mohl 

pozvat přátele na slavnostní oběd.“ 

 

Otec ho viděl už zdálky přicházet. 

Měl se synem soucit, běžel mu vstříc a objal ho. 

Syn však řekl: 

„Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. 

Proto už si nezasluhuji být tvým synem.“ 

 

Tu začal rozvažovat a přemýšlet: 

„Můj otec má mnoho nádeníků. 

Mají dostatek jídla. 

Než tady hladovět, raději se vrátím a půjdu ke svému 

otci.“ 

 

Otec odpověděl: 

„Jsi můj syn. 

Jsi stále se mnou. 

Všechno, co mám patří i tobě. 

Avšak dnes se můžeme radovat a oslavovat. 

Neboť tvůj bratr byl mrtvý, nyní znovu žije. 

Byl ztracený, nyní se vrátil domů.“ 

(Lk 15,11-32) 

 

Jeden muž měl dva syny. 

 

Mladší řekl: „Otče, dej mi podíl z dědictví.“ 

Otec tedy svůj majetek rozdělil. 

 

Řeknu mu: 

„Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. 

Dovol, abych pro tebe mohl pracovat jako nádeník.“ 

 

Ten ho poslal na pole jako pasáka vepřů. 

Měl hlad a byl by rád jedl z potravy, kterou dostávala 

prasata. 

Ale nikdo mu ji nedával. 

 

Když se vracel z pole starší syn, slyšel hudbu a radostný 

ruch. 

Zeptal se čeledína: 

„Co t má znamenat?“ 

On mu řekl: 

„Tvůj bratr se vrátil domů. 

Otec slaví radostný svátek, že má zase svého syna.“ 

 

Ježíš vyprávěl: 

 

Mladší vzal všechno, co dostal, a šel do ciziny. 

Chtěl užívat života a vydával své peníze a nepočítal je. 

Když všechno utratil, začal velký hlad. 


