duchovní ivot
ponechána svoboda, aby se sami rozhodli, zda a co
by rádi druhým sdìlili. Je zde zapotøebí znaèné diskrétnosti. O výstinosti nebo správnosti tìchto
osobních projevù by se nemìlo diskutovat.
Mùe se vyskytnout té zcela zvlátní pøípad, kdy
nìkdo nepøipíe ani jediný znak. I tehdy zùstává na
jeho svobodném rozhodnutí, zda sdìlí ostatním
dùvody, které ho k tomu vedly. I kdy neuvedl
ádný symbol, mùe se obohatit pøi naslouchání ostatním èi pøi zapojování se do rozhovoru.
Naopak zase nic nebrání tomu, aby nìkdo pøipojil k jednomu místu více ne jednu znaèku, oslovuje-li ono místo napø. nejen jeho rozum, ale souèasnì i srdce.
Èasto dávají jednotliví úèastníci symboly na zcela odliná místa. Tím se pak rozvine spontánnì ivá
výmìna názorù. Moderátor zasahuje zpravidla jen
tehdy, jestlie rozhovor vázne.
V rodinì (s jetì nedospìlými dìtmi) pøipadne
funkce moderátora na rodièe èi kmotra. Doporuèuje se, aby se s textem seznámil jetì døíve, zejména
s pøípadnými nezvyklými èi nejasnými pojmy, aby
mohl snáze odpovìdìt na rùzné otázky. Napø. v podobenství o milosrdném otci a dvou synech (Lk 15,
1132) bývá zvídavou otázkou, co to byly ony slupky tzv. svatojanského chleba, které dostávali vepøi.
Vysvìtlení takové i podobných otázek lze nalézt
v biblických slovnících a komentáøích k jednotlivým
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biblickým spisùm, z nich nìkteré byly pøeloeny
i do èetiny.
Pochopitelnì se ale nedá zcela vyhnout tomu, e
pøi nedostatku znalostí z oblasti biblických vìd zùstanou nìkteré otázky nevyjasnìny. To nemusí být
nutnì na kodu. K hledání odpovìdí na nejasná mís-

V podobenství o milosrdném otci
a dvou synech bývá zvídavou otázkou,
co to byly ony slupky, které dostávali vepøi.
ta v úryvku pøispívají zejména ti, kteøí tomuto místu nìjak rozumí a podají své vysvìtlení. To mùe
napomoci k tomu, e se u známého textu obohatíme o nové pohledy a proitky ostatních.
Spolu s tím vak souvisí jiná nevýhoda této metody. Spoèívá v tom, e ve skupinì se vyskytnou tzv.
chytøí øeèníci, kteøí znají odpovìï na vechny
otázky i existenciální problémy. V tom pøípadì bývá
obtíné zapojit vechny a dosáhnout hlubí roviny
rozhovoru nad úryvkem Písma sv.
Metoda Västerås patøí k jednoduím metodám,
u nich není nutná pøítomnost èlovìka s teologickým vzdìláním. Dá se s uitkem pouít v rùzných
skupinách (rodina, spoleèenství mladých, rodin,
seniorù), které se chtìjí setkávat nad biblickým textem.
V pøítích èíslech se seznámíme s dalími metodami.

A POHÁDKY O MILUJÍCÍCH MAMINKÁCH
Kvìten je v církevní tradici mìsíc zasvìcený Pannì Marii, mariánský mìsíc. Ke
kvìtnu patøí také mariánská forma zbonosti, nìkdy pøeslazená, vzdychající
a jakoby unikající z reality do jiného svìta.

Za záplavou kvìtin se vak skrývá hluboký prostor pro obraz nejprostího mateøství, které má podobu jednoduchého vyznání  pøijal tìlo z Marie
Panny a stal se èlovìkem.
Jak to vysvìtlit dìtem? Zapojit se do sbírání kytièek modliteb nebo si radìji nekazit vkus? Je to mnohem jednoduí.
Na úplném zaèátku tìchto mnohdy okázalých
slavností stojí obraz obìtující se a ochraòující matky  a kdo by mìl mít vìtí zkuenost s milující maminkou ne milované dítì. Obraz obìtavé matky,
která je ochotná pro své dítì podstoupit cokoli, obraz jemného mateøství, které stojí skromnì v pozadí,
dostává dítì nejen s prvním mateøským mlékem, ale

také v prvních pohádkách.
Maminky vìtinou na zaèátku pohádek umírají,
ale své dìti neopoutìjí. Dostávají podobu nìkoho,
kdo nenápadnì doprovází své dítì na cestì k dospìlosti.
V pohádce O princi Bajajovi se zemøelá matka
stává koníkem, který prince donese k jeho vyvolené,
v pohádce O Popelce se maminka stává stromkem,
který dává své dceøi aty na ples.
To nejjednoduí, co pro své dìti mùeme udìlat,
je mít je rádi a vyprávìt jim pohádky o obìtavém
mateøství.
Mùe to být tøeba známá pohádka O Popelce, jak
ji zapsali bratøi Grimmové:

Eva Muroòová je vdaná, má 3 dìti. Je zamìstnaná v Katechetickém centru pøi ostravsko-opavském biskupství. Asi 12 let
katecheticky pracuje s dìtmi (vlastními i cizími).
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Byl jednou jeden bohatý mu a ten dlouho
astnì il se svou manelkou. Mìli taky malou
dceruku. Jednoho dne paní onemocnìla. Kdy
cítila, e zemøe, zavolala si dceruku k sobì
a øekla jí: Milé dítì, musím tì opustit. Ale a
budu v nebi, budu se na tebe dolù dívat. Zasaï
na mém hrobì stromek. A si bude nìco pøát,
zatøes jím a pøání se ti splní. Nezapomeò na
mì a kdy bude v nouzi, polu ti pomoc.
Pak zemøela. Dceruka plakala a zasadila na
hrobì své matky stromek. Kdy se stromek podruhé zazelenal, otec se znovu oenil.
Nová ena si pøivedla dvì dcery, které byly pyné a zlé. Sebraly jí vechny její krásné aty a místo
nich jí daly starou zaplátovanou zástìru a zavedly
ji do kuchynì. Tam musela chudinka celé dny tìce
pracovat a nevlastní sestry se jí posmívaly. Ani spát
u nesmìla ve své posteli, musela se uloit do
popela za kamny. Byla poøád celá pinavá,
a proto jí zaèali øíkat Popelka.
Za nìjaký èas poøádal král velký
ples. Mìl trvat tøi dny a princ si na nìm
mìl vybrat nevìstu. Taky obì nevlastní
sestry byly pozvány a Popelka je musela vypravit, jak nejlépe umìla.
Kdy byly sestry hotové, zeptaly se posmìnì: Nechce jít s námi na ples, Popelko?
 Chtìla bych, vydechla Popelka chtìla bych,
ale nemám ádné aty. Ani ukázat se tam nesmí. Musely bychom se za tebe stydìt, øekly sestry.
Macecha dala Popelce velkou mísu s hrachem a poruèila jí:
Ne se vrátíme, a je vechen hrách vyloupaný!
Popelka byla smutná, ale musela se dát do práce. Kdyby to tak maminka vìdìla! pomyslela si. Vtom pøiletìli ze zahrady holoubci a ptali se:
Chce, abychom ti pomohli?  To budu ráda, potìila se Popelka a za chvilku byla
práce hotová. Popelce zbyl dokonce èas, aby se z holubníku podívala na zámecký ples. Na druhý
den musela Popelka své sestry znovu vyparádit. Za odmìnu dostala pytel vikve, kterou musela
do pøítího rána pøebrat. I tentokrát pøiletìli holoubci, pomohli jí a øekli: Jestli chce jít na ples,
Popelko, utíkej na hrob své maminky! Zatøes stromkem a pøej si krásné aty! Popelka bìela
na hrob své maminky, zatøásla stromkem a øekla: Stromeèku, zatøes se a otøes, krásné atièky
mi dones! A u pøed ní leely pøekrásné aty. Popelka si je oblékla a vydala se na zámek.
Princ se do krásné dívky na místì zamiloval a tanèil jenom s ní. Pøed pùlnocí se Popelka rozlouèila, odnesla aty zpátky na maminèin hrob a sama se doma uloila do popela.
Kdy se nevlastní sestry vrátily domù, øekly mrzutì: Princ tancoval celou noc s nìjakou cizí
princeznou.
Zatímco sestry ly pøítí veèer zase na ples, musela Popelka pøebírat èoèku. Holoubci jí pomohli a Popelka zase bìela na hrob své maminky. Klekla ke stromku a øekla: Stromeèku, zatøes se
a otøes, krásné atièky mi dones. Holoubci jí pøipomnìli, e se má pøed pùlnocí vrátit, a Popelka jim to slíbila.
V zámku u na ni princ èekal a tanèil celý veèer jen a jen s ní. Najednou Popelka uslyela, jak
zvony odbíjejí pùlnoc, a vzpomnìla si na varování holoubkù. Vybìhla rychle ven a v tom spìchu
zapomnìla na schoditi støevíèek.
Princ støevíèek nael a pøítí ráno dal v celé zemi vyhlásit, e ta, která støevíèek obuje, se stane jeho manelkou. Jezdil po celé øíi, ale vem byl støevíèek pøíli malý.
Koneènì dojel k domu Popelèina otce. Obì sestry se radovaly, protoe si myslely, e jim støevíèek padne. Té nejstarí vak do støevíèku nevela pata a druhé sestøe do støevíèku neveel palec.
Teï u zbývala jen Popelka. Kdy si støevíèek obula, padl jí jako ulitý.
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To je má pravá nevìsta, øekl princ astnì a macecha i její dcery byly závistí a vzteky celé
bílé.
Princ vyzvedl Popelku k sobì na konì a ujídìli do zámku. Brzy nato slavili svatbu, jakou tam
jetì nikdo nikdy nevidìl a nezail.

Mateøská láska zobrazovaná v pohádkách sahá
a za hrob. Maminka se v pohádkách stává nejen
stromem nebo holoubkem, ale také vílou, hvìzdou, kvìtinou a její jednání se dá pøirovnat
k pláti, který jako ochranu nenápadnì rozprostírá nad svým milovaným dítìtem.
Støedovìká Madona bývá èasto zobrazována
s ochranným plátìm, do kterého ukrývá zástupy lidí.
Prvním obrazem ochranného plátì je milující
náruè a zkuené maminky dobøe vìdí, jak spokojená jsou novorozeòátka svázaná v peøince nebo
schoulená a pøivázaná k jejich tìlu. Jsou to první
pocity bezpeèí. Vdy i dospìlý èlovìk se dobøe cítí
pod peøinou pøikrytý a po nos.
První záitek pocitu bezpeèí je svým zpùsobem
definitivní, protoe maminka má svoje dìátko tak
ráda, e by pro nì i umøela.
Stejnì jako se matka dává svému dítìti, darovala
se Maria od zaèátku bezvýhradnì osobì a dílu své-

ho syna, a pøenesla tuto svou mateøskou oddanost
také na církev. Kdo zaije mateøství v lidské rovinì,

To nejjednoduí, co pro své dìti mùeme
v kvìtnu udìlat, je mít je rádi a vyprávìt jim
pohádky o obìtavém mateøství.
pochopí také lépe uèení církve o Marii  Matce Boího Syna.
Maria zná ivot. Proila si narození dítìte i jeho
smrt. Kdo by mìl být chápavìjí a shovívavìjí ne
ta, která sama proila, co mateøství ve své radosti
i bolesti znamená.

CO

S MARIÁNSKÝM MÌSÍCEM ?

Maminky, nebuïte neastné, e nemáte èas na
modlitby a návtìvy kostela. Nedìlejte si starosti,
vìnujte se dìtem, hrajte si s nimi a buïte maminkami, protoe nìkdy ménì znamená více.

U vás lidé pìstují pìt tisíc rùí v jedné zahradì, øekl malý princ, a pøece tam nenalézají to,
co hledají 
Nenalézají, odpovìdìl jsem.
A malý princ dodal:
A pøesto by mohli najít, co hledají, v jediné rùi nebo v troce vody 
Jistì, odpovìdìl jsem.
A malý princ dodal: Ale oèi jsou slepé. Musíme hledat srdcem.
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