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s Bohem. Obraznì øeèeno: ve chvíli, kdy vím, e mi
tetièka v Americe odkazuje miliony, snadno se
vzdám desetikoruny. Dokáeme dávat a dávat
s radostí jenom kdy jsme vnitønì bohatí.
Lot vnitønì bohatý nebyl, a tak musel dobøe kalkulovat. Kdy spatøil úrodnou níinu u Sodomy, která pøipomínala úrodný Egypt, pøipadala mu jako ráj.
Tady mìl jistotu, e jeho stáda budou mít dostatek
pastvy a e se budou rozmnoovat. Koneènì budou
jeho pastýøi spokojeni. Lehce pøehlédl høínost obyvatel Sodomy, politické a vojenské sféry zájmù, do
kterých se bude nucen zaplést.
V kadé chvíli naeho ivota stojíme na pahorku
jako Lot a vybíráme si zemi, do které chceme
v pøítích minutách vstoupit. Rozhodujeme se, zda
zvolíme to lákavé, co vypadá bez námahy a skoro
rajsky, i kdy to v sobì skrývá mnohá nebezpeèí, èi
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zda dáme pøednost urèité námaze, která nám pomùe v dalím rùstu (lidském i náboenském). Rozhodujeme se v kadodenních malièkostech i ve velkých vìcech: budu se dívat na laciný televizní seriál
nebo si nìco hodnotného pøeètu, uzavøu se do svého pohodlí nebo se otevøu vztahùm s druhými,
budu s druhými povrchnì klábosit a pomlouvat jiné
nebo zajedu i na hlubinu a podìlím se s nimi o své
hlubí proitky a úvahy Nae rozhodnutí souvisí
i s tím, jak jsme vnitønì bohatí.
Nakonec se ukázalo, e velkorysost Abraháma
byla nièím ve srovnání s velkorysostí Boí. Bùh mu
dal nejen celou zemi, ale i jeho potomstvo (nejen
stáda, o které tak lo Lotovi) rozmnoí jako prach
zemì. Kdo má, tomu pøidáno; kdo nemá, tomu
bude odòato i to, co má. Mt 25,29

HOVOØIT S DÌTMI O SMRTI A O NADÌJI ?

E VA
M UROÒOVÁ

Høbitov plný kvìtin a svìtla, tiché kroky mezi hroby, vùnì spadaného listí, mrazivé ero a plamínky svíèek atmosféra prvních listopadových dnù, která dìti fascinuje tak, e se samy doadují návtìvy høbitova.
Jdou vak nezvykle zamlklé a radìji se nás pevnì drí za ruku. Co kdybychom se
jim náhodou v eru mezi náhrobky ztratili?
Dìti bezpeènì poznají, e se dìje cosi posvátného: tma je plná svìtla, hroby jsou plné kvìtin, iví se setkávají s mrtvými  ve vzpomínkách, v modlitbì.
Vzpomínání na nae zemøelé je èas, kdy se setkáváme se smrtí a kdy se setkáváme s nadìjí. Máme pøíleitost tuto dobu proívat spoleènì s dìtmi.
Jak sdìlit dìtem, e Jeí vstal z mrtvých, pøemohl smrt a my se jí u nemusíme bát? Jak sdìlit dìtem,
e máme nadìji pøesahující smrt a Kristus, vzkøíení a ivot, je naí zárukou?
Jak hovoøit s dìtmi o smrti? Jak hovoøit s dìtmi o nadìji?
Kde se dítì mùe setkat se záitkem blízkosti
smrti? V televizi?
Kdy si dítì hraje s pistolí na akèního hrdinu
nebo se po naznaèeném výstøelu skácí k zemi, není
to výsledek setkání se smrtí. Je to spíe napodobování televizní obrazovky nebo kamarádù. Vypadá to
sice z naeho pohledu jako výchovnì velice neastné setkání se smrtí, ale dítì si natìstí toto zabíjení
jetì nespojuje se smrtí konkrétního èlovìka. Tu
pocítí spíe v tichu høbitova.
Dítì se nesetká se smrtí, ani kdy mu babièka vypravuje o nebi plném andìlíèkù zemøelých dìátek,
které si v bílých koilkách spoleènì hrají a samozøejmì se pøitom nehádají.

Dítì nebude o moc chytøejí ani po fundovaném
výkladu o tom, jak vypadá nebe, jak oèistec a peklo,
jak je ve rozdìleno a hlavnì, co musíme dìlat, abychom se do nebe dostali.
Dítì se vìtinou poprvé pøibliuje smrti pøi ztrátì blízkého pøíbuzného. Pro mladí dìti bývá úèast
na pohøbu spíe fascinující záleitostí, na které je
zajímá, co si obleèou, co bude mít obleèeného babièka, jak vypadá rakev, jestli jim nespadne a co by
se stalo, kdyby babièka oila.
Záitek blízkosti smrti probìhne tehdy, kdy si
dítì uvìdomí, e je samo smrtelné. Velice dobøe si
vzpomínám, kdy jsem si po pohøbu své babièky
velice pozornì prohlíela svou ruku a pøedstavovala
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si, jak bude jednou studená a mrtvá. Pak jsem zkouela, jaké to je sepnout ruce na prsou, zavøít oèi
a nedýchat. To jsou dìtská setkání se smrtí. Vedou
ke strachu a k otázce: Co bude se mnou, a umøu?
Tady se také otevírá první prostor pro nadìji.
Moná vám to bude pøipadat zvlátní, ale první
setkání se smrtí, která je pøemoena, má u dítì za
sebou. Dovìdìlo se o ní z pohádek. Vzpomeòme na
Jiøíka ze Zlatovlásky, na prince z pohádky O lice

Ryce nebo na Snìhurku ve sklenìné rakvi. V nìkterých pohádkách hrdina opravdu zemøe, ale jeho ivot pokraèuje. Je to pohádka O malé moøské víle,
která se promìní v pìnu nebo pohádka O prodavaèce zápalek, kterou si odvede její zemøelá babièka.
Chci vám nabídnout jednu pohádku, která je metaforou naplnìní jednoho lidského ivota. Je v ní pohádkový obraz smrti i vzkøíení.
Je to pohádka bratøí Grimmù Hvìzdné tolary.

Bylo jednou jedno dìvèátko. Mìlo domov a rodièe, kteøí se o nìho starali a dali mu vechno, co
v ivotì potøebovalo. Jednoho dne jí tatínek i maminka zemøeli. Dìvèátko zùstalo samo a do jeho
ivota pøila tma. Øeklo si: Nezùstanu tady, kde je vechno chladné a smutné. Vylo ven do svìta, do ivota. Nemìlo u sebe nic, kromì toho, co mìlo na sobì a kusu chleba, který jí nìkdo ze
soucitu daroval. Kdy lo nìjakou chvíli,
potkalo ebráka. Sedìl zmrzlý na kraji
cesty s nataenýma rukama. Ruce øíkaly,
co ústa u nedokázala vyslovit: Mám velký hlad, dej mi nìco k jídlu. Dìvèátko se
dlouho nerozmýlelo a podalo mu celý
svùj kousek chleba. Byl to obyèejný kousek chleba, ale pro ebráka jako by v temnotì jeho bídy vyla hvìzda.
Cesta ivotem la dál a jak u to tak
bývá, vedla chvíli do kopce a chvíli z kopce. Po nìjaké dobì dìvèátko znovu potkalo nìkoho, kdo sedìl u cesty. Bylo to dítì.
Mìlo na sobì jen krátkou koilku, tøáslo
se po celém tìle a mrazem mìlo promodralé ui. Ty ubohé dìátko, øeklo dìvèe a
sevøelo ho do náruèe. Zùstalo u nìj a høálo ho svým tìlem. Ne odelo, darovalo
mu svoji teplou èepici. Také pro toto dítì
vyla v jeho temnotì samoty hvìzda.
Nae dìvèe lo dál. Cesta ivotem bývá
dlouhá, vede úrodným krajem i vyprahlou
zemí, vede dnem i nocí. Jednou ji provázejí pìkné chvíle, jindy bývá smutno. Nae
dìvèátko potkalo jetì mnoho lidí, které
nemohlo minout. Jednoho dne, kdy velmi
mrzlo, potkalo uboáka. Nikdo ho nechtìl, nikdo mu nevìnoval ani vlídné slovo, ani vlídný pohled. Byl promrzlý na
tìle i v srdci. Dìvèátko na nìj vlídnì pohlédlo a promluvilo. Rozmlouvalo s ním
tak dlouho, dokud jeho srdce neroztálo.
Kdy odcházelo, øeklo mu: Mám tì ráda, a darovalo mu svùj teplý svetr. I pro nìj se stalo
hvìzdou v jeho temnotì.
Cesta vedla mnoho dní, týdnù a rokù. Znovu stojí u cesty naeho dìvèátka èlovìk, který prosí o pomoc. Je starý, nepotøebný, zbyteèný, zpùsobuje ostatním jen výdaje. Odstrèili ho na
okraj vesnice a tady zùstal. Nae dìvèátko ho svým dobrým srdcem pøijalo. Darovalo mu svou
blízkost, teplo, dobré slovo, svùj èas a kdy odcházelo, darovalo mu svoji teplou sukni. I pro tohoto èlovìka vyla hvìzda v temnotì jeho stáøí.
Cesta vedla do hlubokého temného lesa. Nae dìvèátko bylo témìø u cíle. Zestárlo, rozdalo
mnoho ze své ivotní síly, ze své lásky. Teï stálo na kraji temného lesa, na konci, o nìm nikdo
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neví, co se v nìm nachází a co v nìm èeká. Tak to na konci ivota bývá. Je tu nìco temného, neznámého. Ne dìvèátko velo do lesa, uvidìlo, e na kraji její cesty jetì nìkdo sedí. Bylo to dítì,
na které nikdo nemìl èas. Snad se mu rodièe ztratili, snad museli celý den pracovat a dítì bylo
ponecháno samo sobì, snad od sebe rodièe odeli a dítì opustili. Nae dìvèátko vìPrvní setkání se smrtí, která je pøemoena, má
dìlo dobøe, co dítì potøebuje, a ne vstouu dítì za sebou. Dovìdìlo se o ní z pohádek.
pilo do lesa, darovalo dítìti svùj èas, teplo
a lásku. Bylo to, jako by uprostøed noci
vyla hvìzda.
Nae dìvèátko darovalo vechno. Nyní je pøijal temný les a samo by potøebovalo, aby v temnotì vyla hvìzda. A stalo se tak. Nebesa vidìla dobré srdce naeho dìvèátka a utkala pro nì
nádherné aty z hvìzd. Z nebe zaèaly padat hvìzdy a oblékly dìvèátko do krásných hvìzdných
atù, a celé záøilo a svítilo jako hvìzda sama. Celé nebe pøilo, aby nae dìvèátko obléklo do
svìtla.
Kromì toho, e pohádka v sobì ukrývá bìh lidského
ivota (podobným dìvèátkem byla i tvoje babièka),
pøipraví dìti ke vnímání dùleitého poselství: Svatí
jsou lidé prozáøení Kristem.
Prozíraví budou záøit jako záøe oblohy, a ti, kteøí
mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvìzdy,
navìky a navdy. (Dan 12,3)
Sv. Pavel píe nejen do Korintu, ale i nám vem
posvìceným v Kristu Jeíi, povolaným svatým,
spolu se vemi, kteøí vzývají jméno naeho Pána Jeíe Krista, a jsou shromádìni kdekoliv, jinde èi
u nás. (1 Kor 1,2)
Jsou rùzné monosti, jak pohádku dìtem vyprávìt a jak ji pøiblíit:
 Pohádku mùeme rozdìlit do nìkolika èástí a vyprávìt ji dìtem bìhem duièkového týdne. Za
kadou èástí, kdy nae hrdinka nìkomu pomùe,
zapálíme na tmavém átku, který poloíme na
zem nebo na stolek, jednu èajovou svíèku  na
temné obloze vyjde hvìzda.
 Hvìzdièky mùeme skládat z jakékoli dostupné
stavebnice nebo z rùzných podzimních pøírodnin, které nasbíráme na procházce nebo cestou
na høbitov (spadané listí, suché vìtvièky, trnové
vìtvièky akátu, kamínky )
 Podle osnovy této pohádky mùeme také vyprávìt dìtem pøíbìh o konkrétním èlovìku. Hrdince
dáme jméno zemøelé babièky, nebo z ní udìláme
chlapce se jménem naeho dìdeèka a vypravujeme o jeho dìtství, rodièích, co dìlal, kdy vyrostl, koho potkal u své cesty, co pìkného zail a co
rád dìlal, ne doel do temného lesa.
 Na tmavý átek mùeme poloit fotografii èlovìka, na kterého vzpomínáme, a po kadém vyprávìní zapálíme svíèku a pomodlíme se za nìj. Ne
ho ve vyprávìní doprovodíme do temného lesa,
bude jeho fotografie prozáøena svìtlem.

 Je dobré pøed dítìtem vzpomínat na zemøelého,
kdy dìláme nìco, co nám ho pøipomíná. Napø.:
To babièka vdycky ráda dìlala, dìda by to umìl
spravit, to by se mu urèitì líbilo
Pøítomnost naich blízkých zemøelých ve vzpomínkách je vzácný poklad naeho ivota. A vám smysluplné proití dnù, kdy vzpomínáme na nae zemøelé, pøinese posilu a nadìji.
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