
Text příběhu k první lekci 
Blížil se konec školního roku. Děti už se moc těšily na školní výlet a 

netrpělivě počítaly dny, kdy nastoupí do autobusu, kterým pojedou do zoologické 
zahrady. Také Erika se velmi těšila na školní výlet. Poprosila maminku, aby jí 
koupila batoh. Už večer před odjezdem si všechny věci poskládala na stoličku. 
Maminka ji s novým batohem trochu napínala. Teprve ráno, když už byla 
oblečená a najezená, maminka vydělala ze skříně nový batoh. „Ale já jsem chtěla 
takový batoh, jaký má moje kamarádka Zuzka!“ vyhrkla Erika.  

Vzala naštvaně nový batoh, naházela do něho věci a bez rozloučení a objetí 
maminky bouchla dveřmi a vyběhla z domu. Jistě si umíte představit, co celý den 
maminka prožívala. Eričino chování ji zarmoutilo. Ale protože ji měla ráda, 
odpustila jí.  

Večer maminka čekala, když v tom konečně zazvonil zvonek. Hned jak 
otevřela dveře, Erika se jí vrhla do náruče ze slovy: „Mami, odpusť mi to! Dnes 
jsem celý den myslela jen na Tebe, moc mě mrzelo, jaká jsem ráno byla. A mám 
pro tebe překvapení! Peníze, cos mi dala, jsem neutratila za zmrzlinu a sladkosti, 
ale koupila jsem Ti za ně knížku. Budeš se moci podívat na zvířata, která jsem 
viděla v ZOO.“ Mamince se rozzářila tvář a s radostí Erice řekla: „ Když mně 
trochu pomůžeš, rychle všechno nachystáme, navečeříme se a potom si budeme 
prohlížet knihu a ty mně povíš, jaký byl výlet a co jsi všechno viděla.“  

Evangelní text:  
…Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: „Otče, dej mi díl majetku, 

který na mě připadá.“ On jim rozdělil své jmění. Po několika málo dnech mladší 
syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj 
majetek rozhýřil. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal 
mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země a ten ho poslal na pole pást 
vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty mu 
nikdo nedával.  

Tu šel do sebe a řekl: „Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt a 
já tu hynu hladem.Vstanu a půjdu ke svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem 
proti nebi i proti tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem, přijmi mě jako 
jednoho ze svých nádeníků.“ I vstal a šel k svému otci.  

Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, aby ho 
políbil. Syn mu řekl: „Otče, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě. Nejsem už hoden 
nazývat se tvým synem.“ Ale otec rozkázal svým služebníků: „Přineste ihned 
nejlepší oděv a oblečte ho! Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy! Přiveďte 
vykrmené tele, zabijte, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev 
a zase žije, ztratil se a je nalezen. A začal se veselit. (Lk 15,11-24) 


