
3. katecheze - Podobenství o marnotratném synu 

 
    Za Ježíšem nechodili jenom lidé dobří. Stýkal se i s lidmi, od kterých se ostatní drželi dál.   

Farizeové si stěžovali na to, s kým se Ježíš stýká.  

    A tak jim jednoho dne vyprávěl jeden příběh. 

    Jeden muž měl dva syny. Mladší syn ho požádal, aby mu dal jeho podíl na majetku. Když 

ho dostal, odešel z domova do ciziny a tam všechno lehkomyslně utratil. Když už mu peníze 

došly, nastal v té zemi velký hlad a on začal mít nouzi. Dostal práci u jednoho hospodáře, 

který ho poslal pást vepře. Měl takový hlad, že by jedl i slupky lusků, kterými krmil vepře. 

Ale ani ty mu nikdo nedal. Stýskalo se mu po domově. 

    “Jsem to ale hlupák,” řekl si. “Kolik nádeníků mého otce má chleba víc, než potřebuje, a já 

tu umírám hladem! Půjdu ke svému otci a řeknu mu, že lituji toho, co jsem udělal. Vím, že už 

si nezasloužím, abych byl jeho synem. Snad mě přijme za nádeníka!” Vydal se na cestu 

domů. Otec ho uviděl přicházet, vyběhl mu naproti, objal ho a políbil. 

    “Přineste mu nové šaty,” zavolal na své služebníky, “přiveďte vykrmené tele, zabijte ho a 

připravte k jídlu! Hodujme a veselme se! Myslel jsem, že můj syn je mrtvý, ale on žije, že se 

ztratil, ale zase se našel!” 

    Když se jeho starší bratr vracel domů a dozvěděl se, co se stalo, rozzlobil se. “Pracoval 

jsem pro tebe celá léta a nikdy jsi mi nedal ani kůzle, abych pohostil své přátele,” vyčítal 

svému otci. “A teď pořádáš hostinu kvůli mému nepovedenému bratrovi.” “Synu, všechno, co 

je moje, je i tvoje,” řekl mu otec, “ale máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr 

byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zase nalezen.” (srov. Lukáš 15,11-32). 

_____________________________________  

 

    Každý z nás zažil, že někdy nechtěl poslechnout své rodiče, mysleli jsme si, že jsme 

chytřejší než oni. A často se nám také přihodilo, že jsme spadli a rozbili si koleno, i když nám 

rodiče říkali, neběhej.  

     Ale určitě se nám nestalo, že by nás rodiče od sebe odháněli, když jsme po takovém to 

pádu přišli za nimi. Možná jsme dostali pár na zadek či malý pohlavek, ale potom nám to 

maminka nebo tatínek s láskou ošetřily. 

 

    A přesně tak se k nám chová i náš nebeský otec. 

 

    Skrze Boží slovo, rodiče, učitele a vychovatele k nám mluví a my bychom ho měli 

poslouchat a naslouchat mu.  

 

    On nás také nikdy neodmítne. Můžeme se proti němu provinit velkým hříchem, ale On 

čeká, až nás bude moci obejmout a ukázat nám, jak nás má rád. 

 

     Nebojme se uznat, že ne vždy konám to, co po mně Ježíš žádá. Pokud takto uznám své 

chyby, tak v nebi bude velká radost, jak to Ježíš říká v podobenství o ztracené ovci kde říká: 

„Takto v nebi bude více radosti nad jediným hříšníkem, který se dá na pokání, než nad 

devětadevadesáti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.“ (Luk 15,7) 

 

    Radujme se, že máme takového skvělého a milujícího Otce a děkujme mu, že můžeme 

vždy začínat znovu. 

  

    Jeden velký malíř jménem Rembrandt Harmenszoon van Rijn namaloval roku 1688 

nádherný obraz, na kterém znázornil návrat marnotratného syna.  

 



 
 

    Na tomto obraze nádherně malíř vystihl všechny postavy a dalo by se mluvit o nich hodně 

dlouho, ale zastavíme se u některých z nich.  

    V první řadě je to postava Otce, kterému malíř nakreslil dvě různé ruce. 

 

 
 

    Jedna ruka (levá) znázorňuje ruku mužskou, která objímá syna a posiluje ho, aby dále konal 

dobro a dokázal být k sobě pravdivý. 



    Druhá ruka (pravá) je ruka matky, která ochraňuje a hlídá nás před špatnými věcmi. To také 

dosvědčuje to, že je nad nohou, která je neobutá.  

 

Dále si můžeme všimnout staršího syna, který stojí vpravo od otce. Jeho ruce jsou zapleteny 

do sebe. Jsou to ruce, které znázorňují sobectví a uzavřenost.  

 

A v neposlední řadě si můžeme všimnout sedícího muže vzadu, který znázorňuje ty, kteří se 

kají.  

 

A nyní se můžeme podívat, kterou postavou jsem na Rembrandtově obrazu já? 

 

 

Otče. 

Děkujeme ti, že ti smíme říkat Otče a 

setkávat se s tvou milující náručí. 

Děkujeme ti, že jsi. Děkujeme ti, že na nás 

čekáš, až se vrátíme, ze svých cest. 

Děkujeme ti, že jsi. Děkujeme ti, že u tebe 

je náš domov. 

Děkujeme ti, že nás miluješ jako své děti. 

Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















 

 

MARNOTRATNÝ SYN 
 

Ježíš vyprávěl podobenství o marnotratném synu, který odešel od svého 
otce a promarnil celý majetek, který mu otec dal. Když se ocitl na mizině, 
k otci se vrátil. Ten ho přijal s otevřenou náručí. – Pán Ježíš řekl, že Bůh 
má větší radost z jednoho hříšníka, který se obrátí, než z 99 spravedlivých, 
kteří obrácení nepotřebují. Co nám ten příběh může říct? 

Seřaď správně jednotlivé obrázky tak, jak odpovídají Ježíšovu vyprávění 
o otci a dvou synech (Lk 15,11-32). Když se Ti to podaří, pak písmena pod 
obrázky prozradí jednu moc důležitou Boží vlastnost, za kterou můžeme 
být stále vděčni. 
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