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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).

leèné modlitbì by nemìly být pøíli� dlouhé, aby se
mohl zúèastnit ka�dý èlen skupiny. Modlitbu lze
prokládat jednoduchými zpìvy, které buï v�ichni
znají, nebo se nìkolikrát opakují, tak�e se jim snad-
no ka�dý nauèí.

ZHODNOCENÍ

Tato jednoduchá práce s biblickým úryvkem je
velkou �ancí, jak proniknout hloubìji do biblického
poselství prostøednictvím meditace a modlitby.
Jsou-li úèastníci schopni v�ech sedmi krokù, pomá-
há tato metoda k uskuteèòování tohoto poselství ve
v�edním �ivotì.

Na druhé stranì má tato metoda i své limity. Je
tøeba mít na zøeteli, �e Bible nabízí zku�enosti a svì-
dectví víry z jiné doby a kultury, ne� je na�e. Klíèem
k ní jsou proto pøemý�lejícímu a tázajícímu se èlovì-

ku pøimìøené základní znalosti. Bìhem uplatòování
této metody mù�e dojít k naivnímu uplatòování
dne�ních pøedstav v biblickém textu, co� v sobì
skrývá nebezpeèí nepøimìøeného, jednostranného
výkladu. Mù�e se to projevit napø. právì v 6. kroku:
pøenesení poselství textu do konkrétního �ivota,
o které se zde pokou�íme, se mù�e snadno minout
s vlastním úmyslem textu. Jestli�e tedy tuto metodu
pou�íváme v na�em kulturním prostøedí, musíme se
postarat o doplnìní duchovního pøístupu výkladem
textu jako takového. Není-li k dispozici �kolený mo-
derátor, je tøeba si poznamenat otázky, které nejsme
schopni sami vyøe�it a pøíle�itostnì pozvat nìkoho
(knìze, vzdìlaného laika), který je schopen poskyt-
nout odbornìj�í výklad. Pou�ívá-li se tato metoda
del�í dobu jako jediná, vyvstává riziko, �e se v textu
budou objevovat oblíbené my�lenky a �e se skupina
�vyèerpá�.

 �Kdy� se èerstvá zemì rozvonìla podivnou vùní a kdy� vìtry zavály krajem,
znìlo to jako kouzelná hudba pøicházející z tajemných modravých dálek, která
volala do neznáma plného tu�ených dobrodru�ství.�

 J. Foglar: Chata v jezerní kotlinì

PRÁZDNINOVÉ POHÁDKY
O ZAÈÁTCÍCH A KONCÍCH CEST
EVA

MUROÒOVÁ

Èas prázdnin a dovolených je spojený s cestová-
ním, s rodinnými výlety a letním putováním. Není
prázdninový tábor bez stezky odvahy nebo hledání
pokladu, proto�e dìti milují výpravy za dobrodru�-
stvím. Men�í dìti jsou rády na cestách obklopeny
jistotou lidí, kteøí je mají rádi, a ty star�í vycházejí u�
mnohem samostatnìji a odhodlanìji vstøíc tajemství
a nebezpeèí.

Z touhy cestovat a poznávat u� èlovìk obvyk-
le nevyroste. V potøebì dospìlého èlovìka vydat
se na cestu je ukryta touha po vysvobození se
z v�ednosti a po získání nezávislosti.

Cesta se tak mù�e stát metaforou pro v�echno
nové, co nás v �ivotì potkává, co prozkoumáváme,
metaforou hluboké touhy èlovìka hledat a objevo-
vat.

Ka�dá cesta, výprava, pou�, jízda na kole, vlakem
nebo pì�ky znamená nadchnout se, rozhodnout se,
pøipravit se, vyjít, pøekonávat pøeká�ky, dojít do cíle,
radovat se a být odmìnìn.

Tyto fáze, které jsou souèástí ka�dé cesty odnì-
kud nìkam, jsou jako hluboká lidská zku�enost za-
chyceny také v mnoha pøíbìzích.

Z dìtství známe ty pohádkové:
Princ se vydává na cestu splnit úkol, pøinést �i-

vou vodu, tøi zlaté vlasy, vysvobodit princeznu nebo
získat její lásku. Dívka jde vysvobodit bratra, splnit

nesmyslný pøíkaz, který ji má zahubit, vysvobodit
prince.

Co je na cestách popisovaných v pohádkách pro
rozvoj pozitivní dìtské zku�enosti podstatné?
� Cesta konèí obvykle tam, kde zaèala. (Hrdina

z domova vyjde a domù se vrátí.)
� Cesta konèí dobøe.

V potøebì dospìlého èlovìka vydat se na cestu
je ukryta touha po vysvobození se z v�ednosti

a po získání nezávislosti.
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� V pohádkách se nezakrývá, �e na cestì jsou pøe-

ká�ky. (Cesty vedou pøes sedmero øek, vrchù
a zemí, lesem, nìkdy i pøes moøe.)

� V pohádkách jsou i cesty, které nevedou k cíli.
(Star�í bratøi zabloudí, dají pøednost dobrému jíd-
lu nebo z lenosti èi nepozornosti nesplní úkol.)

� K cestì, která vede do cíle, patøí chudoba, trpìli-
vost, obì� a solidarita. (Hrdina je vytrvalý, o po-
slední kus chleba se rozdìlí a obvykle mu zùsta-
nou jen pro�lapané boty.)

Kdy� vypravujeme svým dìtem pohádky o tako-
vých cestách, vytváøíme tak, ani� si to uvìdomuje-
me, jeden z dùle�itých základù, na kterém mù�e
v budoucnosti stát jejich víra.

Následující pøíbìh zaèátku jedné cesty pou�ívá
pohádku jako prostor k vyjádøení vlastních snù
a k výzvì k následování.

Nedokonèenost textu mù�e být motivací k reálné
dobrodru�né výpravì za pokladem, ale také podnì-
tem k rozhovoru, k zamy�lení nebo k tvùrèímu psaní:

Klíèovou zku�eností cesty starozákonního èlovì-
ka je vysvobození z otroctví Egypta. V pøevyprávìní
této historické události jsou vidìt v�echny tøi biblic-
ké významy slova cesta:
ü Cesta jako Bo�í øízení, Bo�í plán záchrany

Izraele.
ü Cesta jako zpùsob �ivota, který mù�e být dobrý

i �patný.
ü Cesta jako �ivotní pou� èlovìka do zaslíbené

zemì.

Zku�enost cesty, která se tak neoddìlitelnì spoji-
la se zku�eností Bo�í pøítomnosti, pak Nový zákon
je�tì prohlubuje.

Je�í�ova cesta je cesta �ivota pro druhé, cesta, ke
které patøí obì�, chudoba, trpìlivost a solidarita s ne-
mocnými a odmítanými lidmi, cesta, která nutí
opustit domov, práci i majetek. Je to v�ak cesta, kte-
rá vede na køí�. Bùh není pouze vìrným prùvodcem,
ale tím, kdo vyzývá k následování zpùsobem lidsky
nevymyslitelným. Na konci cesty je nadìje, potvrze-

V jedné vesnici v daleké zemi bydlel chlapec.
Dobøe znal svou vesnici, své sousedy, mìl své ka-
marády, svá místa, kde si rád hrával, znal koruny
stromù, ve kterých se schovával.

Vesnicí vedla cesta, která se za posledním do-
mem rozdìlovala do tøí stran. Jedna cesta vedla do
mìsta, kam se chodilo na trh. Druhá cesta vedla
k moøi a tøetí cesta mizela v nedalekém lese. Chla-
pec si u� ani nepamatoval, kdy poprvé stál na
místì, kde cesta zaèínala a ptal se: �Kam ta cesta
vede?� �Nikam.� Lidé o ní od pradávna øíkali: �Ta
cesta nevede nikam.�

Ani staøec, který �il za vesnicí, neumìl chlapci
odpovìdìt. Vzpomnìl si jen, �e kdysi se po ní vydal
jeden mladík a za pár dnù se vrátil polomrtvý vysí-
lením a �ízní. Jeho kamarád zabloudil a nevrátil se
vùbec. �Ne, ta cesta nevede nikam,� øíkával.

Tajemství cesty v�ak nedalo chlapci pokoj. Celé
dny u ní sedával, pøemý�lel, do prachu kreslil po-
divné obrazy a díval se k lesu, kde mizela. Za úsvi-
tu jednoho dne vy�el.

V nejnapínavìj�ím místì ná� pøíbìh konèí. Kudy chla-
pec �el, kam do�el a co na�el, u� necháme na poslucha-
èích. Pøíbìh mohl skonèit tøeba takto:

Chlapec se jednoho dne vrátil domù. Byl umaza-
ný, vysílený, ale ��astný a s rozzáøenýma oèima dr-
�el v rukou truhlici. Povídalo se, �e chlapec na�el
veliký poklad, vzácný drahokam, který nemá nikdo
na svìtì. Nìkteøí lidé v�ak øíkali, �e drahokam vi-
dìli na vlastní oèi a je to úplnì obyèejný kámen. Ale

v�dy, kdy� se vyptávali, kam jej cesta dovedla a co tam na�el, odpovídal s rozzáøenýma oèima:
Jestli chcete poznat, kam ta cesta vede, musíte se po ní sami vydat.
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ná vzkøí�ením, �e pùjdeme-li touto cestou, dojdeme
�skrze nìho a s ním a v nìm� do cíle. V kontextu
Bo�ího království tak dostává lidský �ivot i s jeho
pøeká�kami, utrpením a smrtí nový smysl.

Pøipravit dìti na toto hluboké poselství køes�an-
ské nadìje znamená pomáhat dìtem pro�ít si zku�e-
nost, �e ka�dá cesta zaèíná a konèí v bezpeèí domo-
va. Nejprve v bezpeèí domova, který tvoøí milující
lidé, a posléze v bezpeèí domova Bo�ího království.

Jedna japonská pohádka vypráví o tom, kde cesta naplnìní lidských snù a tu�eb zaèíná a konèí:

Mijoko v poslední dobì o nìèem potají pøemý�lela. V�dycky veèer se rozhodovala � mám to øíci,
nemám to øíci, radìji ne; trochu se stydìla. Kdy� ale ten veèer hvìzdy zase tak nádhernì záøily!

Koneènì se odhodlala: �Tatínku, prosím tì� podej mi jednu�� Ukázala na oblohu, kde svíti-
lo plno hvìzd.

�Ale to nejde,� zasmál se otec, �to jsou hvìzdy. Hvìzdy jsou moc daleko. A jsou moc velké,�
vysvìtloval tatínek, ale Mijoko ho neposlouchala.

Vydala se na cestu. Øekla si: kdy� pùjdu poøád nahoru, musím k nim dojít. �la a �la, a� do�la
na veliký kopec. Vý� cesta nevedla. Tam si sedla na zem a plakala. Slzy jako hrachy se jí koulely
z oèí a vpíjely se do zemì.

Pojednou se vedle ní cosi pohnulo. Mijoko se lekla
a pøestala plakat. Vstala a spatøila, �e jí u nohou
vyrostla hromádka hlíny.

�Já jsem krtek,� øeklo podivné zvíøátko
a pokraèovalo: �Ty si tady pláèe� a je ti úplnì
jedno, �e jsi promáèela strop mého domeè-
ku.�

�To jsem vá�nì nechtìla udìlat, nezlob
se,� omlouvala se Mijoko. �Netu�ila jsem,
�e tu má� domek.�

Pak Mijoko vyprávìla, �e moc tou�í
po hvìzdì.

Krtek se po jejích slovech zatváøil
divnì a øekl jenom: �Tak dobøe��

Potom se vsoukal do zemì,
ale hned se zase vrátil. �Tady
má�. Je to sice malý kousek,
ale�� A podával jí hroudu
hlíny.

�V�dy� je to jen hlí-
na,� divila se Mijoko.

Ale krtek øekl: �Kdy-
by ses na na�i zemi dí-
vala odnìkud z oblohy,
vidìla bys, �e vypadá
taky jako hvìzda. Toèí se
a modravì záøí.�

Mijoko vzala hroudu hlí-
ny do ruky. Pøipadala jí
studená a tì�ká, ale náhle
mìla pocit, �e jí pøíjemnì
zahøívá ruku. Dokonce se
jí zdálo, �e hlína vydává
jemnou modravou záøi.

Krtek zmizel.
Mijoko zhluboka na-

dechla svì�í veèerní
vzduch a pomalu se vra-
cela domù. Hroudu � kus
planety Zemì � dr�ela pevnì
v ruce.


