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Evangelium Lk 15, 1-32 

 

Role: vypravěč, farizeové a učitelé Zákona, Ježíš, mladší syn, otec. 

Vypravěč: Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci. Chtěli ho slyšet. Farizeové 

a učitelé Zákona mezi sebou reptali:  

Farizeové a učitelé Zákona: Přijímá hříšníky a jí s nimi! 

Vypravěč: Ježíš jim řekl:  

Ježíš: Když máte sto ovcí a jednu z nich ztratíte. Necháte těch 99 a půjdete hledat tu jednu 

ztracenou a budete ji hledat, dokud ji nenajdete? A když ji najdete, s radostí si ji dáte 

na ramena. Až přijdete domů, svoláte své přátele i sousedy a řeknete jim: Radujte se se mnou, 

protože jsem našel svou ztracenou ovci.  

Vypravěč: Dále řekl:  

Ježíš: Otec měl dva syny. Mladší z nich řekl otci:  

Mladší syn: Otče, dej mi část z tvého majetku, který mi patří. 

Ježíš: Otec rozdělil majetek mezi své syny. Netrvalo dlouho a mladší syn sebral všechno. Pak 

odešel do daleké země a tam svůj majetek utratil. Když všechno utratil, nastal v té zemi velký 

hlad a začal mít nouzi. Šel a uchytil se v té zemi u jednoho hospodáře. Ten ho poslal na pole 

pást vepře. Rád by utišil hlad lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedal. Tu šel do sebe 

a řekl:  

Mladší syn: Kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba, a já tady hynu hladem! Vstanu 

a půjdu ke svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už nejsem hoden, 

abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků! 

Ježíš: Vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl. Měl svého syna rád. 

Přiběhl k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl:  

Mladší syn: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už nejsem hoden, abych se nazýval tvým 

synem.  

Ježíš: Ale otec nařídil služebníkům:  

Otec: Honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho. Na ruku mu dejte prsten a obujte ho! 

Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho! A hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev, 

a zase žije. Byl ztracený, a našel se! 

Ježíš: A začali se veselit.  


