
Jeden člověk měl dva syny 

 

Mladší syn si jednou řekl: „Už mě to tu nebaví, pořád se dřít na otcově statku, nejradši bych se 

vydal do světa. Řeknu otci, ať mi dá půlku majetku a odejdu. Budu si žít po svém. Bude mi 

určitě líp.“ Šel za svým otcem a řekl mu o polovinu majetku, kterou by správně měl dostat, až 

po tátově smrti.  

Co myslíte, co na to ten jeho táta? 

1) Tak to ne hochu, ani náhodou, nic si nezasloužíš, pěkně jdi makat na pole.  

2) Dobře, tu máš, vem si, co ti náleží a jdi a zkus žít po svém.  Dal synovi svobodu, je to 

jeho rozhodnutí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Syn se zvedl a odešel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A co udělal, co myslíte? 

1) Začal hospodařit, byl pracovitý a tak se mu dobře dařilo. 

2) Měl dost peněz a tak si začal konečně užívat. Zpočátku se mu opravdu žilo dobře, měl hodně 

kamarádů, veselil se s nimi, hostil je, on i kamarádi měli všeho dostatek, on vše platil. A tak si užíval, že 

je oblíbený, má kolem sebe spoustu kamarádů. A žilo se mu krásně.  

  



Ale po čase se to nějak zvrtlo. Najednou mu začali peníze docházet. A najednou nezmizeli jen peníze, ale i ti kamarádi. 

Byl sám, bylo mu smutno, měl hlad a neměl kam by hlavu složil, neměl střechu nad hlavou, protože neměl čím by 

zaplatil. (Tady obrázek není úplně dobrý, holky prohlásili, že by měl být smutný a zničený, ale takového panáčka jsme 

nenašli.) 

  

Tak se tak potácel světem. Nakonec skončil tím, že začal pást vepře, ale ani tam se pořádně nenajedl, i ti vepři se měli 

líp než on. 



 

Co teď, co má dělat? 

1) Mohl by zkusit zajít za nějakým kamarádem.  

2) Nebo že by se vrátil domů? Ale co táta, ten je na něj určitě naštvaný a pošle ho pryč, vždyť i on se na tátu úplně 

vykašlal, tak co by se táta nad ním měl slitovat? Ale co kdyby přišel a poprosil, jestli by u něj nemohl pracovat, 

jako ten nejposlednější služebník, vždyť i ten se tam má dobře a táta se o něj stará.  

No zkusím to, řekl si. A vydal se na cestu, šel pomalu, hodně po cestě přemýšlel, měl strach, co táta, vždyť mu tak ublížil, 

vždyť ho vlastně pohřbil.  

 

Už se pomalu blížil k domovu, už viděl jeho 

rodný dům. 

 

Jediné na co teď myslel bylo, co táta? Co mu 

asi řekne? Jak zareaguje? 

 

 

 

 

 

 

 

1) Táta ho uviděl oknem, rychle utíkal a zavřel 

dveře. Toho holomka už teda fakt nechci vidět, ať 

si pomůže sám. 

2) Viděl ho už oknem, jak je zubožený otrhaný a 

pohublý, a řekl si dobře mu tak, aspoň se dostal na 

dno. A teď mě odprosí. 

3) Viděl ho už z okna, jak je zubožený a otrhaný a 

pohublý a špinavý. A okamžitě mu vyběhl naproti 

s otevřenou náručí, objal ho a zavolal služebníka, 

ať nachystá šaty a prsten a vystrojí hostinu. Měl 

velikou radost, že ho zase vidí. 



  
 

 
 

 
 



 

 

 

 

Hostina byla v plném proudu, když se vracel z pole 

starší syn, uviděl, že se něco děje. Zavolal si 

služebníka a zeptal se ho, co se děje a on mu řekl. 

„Pane vrátil se váš bratr, a tak váš otec nechal 

uspořádat hostinu na oslavu.“ Starší syn se naštval, 

tak já se tu celý život dřu a mě nikdy otec žádnou 

hostinu nevystrojil a teď se vrátí on a tohle. Ale 

prosím tě, vždyť ty jsi stále se mnou a mám tě moc 

rád, ale tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Našel cestu 

domů. To je přeci důvod k oslavě.  

 

 



 

V příběhu už není jak to dopadlo, zda starší syn pochopil otce a šel se veselit s nimi, nebo ne, ale naše děti domýšlejí 

příběh s dobrým koncem, tak tady je. 

 

 

Jaký je ten otec v příběhu? (Milosrdný, Velkorysý, hodný, milující, má své syny rád, tvrdý, zlý, spravedlivý, starostlivý, je 

mu všechno jedno, odpouštějící….  Děti vymýšlejí a píší na papírky, nebo dětem dáme k dispozici nějaké možnosti a oni 

vybírají a dávají k postavičce otce.) 

 Ježíš vypráví příběh, podobenství a otci, abychom pochopili, jaký je Bůh. Je takový jako ten otec v příběhu. Někteří 

moudří lidé říkají, že by se ten příběh měl nazývat ne Podobenství o marnotratném synu, ale Podobenství o Milosrdném 

otci. Když se modlíme k Bohu Otci, modlíme se právě k tomu milosrdnému otci.  



 

 



 

 


