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Josefa se svitkem tory: Josef uèí znát syna Boí slovo a tím i Boha.
Maria pùsobí pasivním dojmem. Ne e by neumìla pracovat nebo nemìla chu do ivota. Postoj
chce vyjádøit, e ena je stvoøená tak, aby pøijímala.
ivotní situace proívá uvnitø a proto má ruce schované. ena je daleko více zaujatá tím, co nosí v sobì,
co cítí, co proívá.
Maria jako ena lne k mui, ne k dítìti, a tím
dává Jeíovi potøebnou svobodu nepoutá jej
k sobì.
Dalím obdarováním, ale i úskalím eny je její citovost. ádný mu není schopen beze zbytku naplnit srdce eny. A proto i ena ke své spokojenosti
potøebuje víru. Potøebuje hledat svùj pokoj a radost
pøedevím u Hospodina, aby po svém mui nechtìla to, co jí mùe dát jen Bùh.
Její aty mají modrou barvu, stejnì jako to bylo
typické pro støedovìkou ikonografii. Modrá barva se
získávala z polodrahokamu lapis lasuri, a tak si takový obraz mohli dovolit jen králové  a bohatí lidé.
Modrá barva tedy ukazuje na hodnotu Marie, ale
i eny, pøed Bohem.
Uprostøed svaté Rodiny stojí Jeí. Dotýkáme se
tajemství køesanské rodiny. Nespoèívá jen v tom,
e rodièe mají svatbu v kostele, ale e uprostøed rodiny je pøítomen Kristus  k nìmu se celá rodina
obrací, modlí, o nìm pøemýlí a ète, jej napodobuje,

o nìm spoleènì rozmlouvá. Tam potom v dìtech
Kristus ije a roste. A rodièe rodí své dìti i duchovnì.
Stabilita manelského
vztahu, harmonie mezi
muem a enou je pak nejlepím zázemím pro dìti.
Jeí stojí uprostøed, má
stejnì daleko k Josefovi
i Marii, potøebuje oba rodièe stejným zpùsobem.
A bude vae rodina
chtít dìkovat za ve pìkné, co spolu proíváte,
anebo budete vnímat potøebu prosit za své manelské a rodinné vztahy,
anebo budete chtít nìkomu svìøit hledání svého budoucího ivotního partnera èi partnerky, udìlejte si cestu na Hory u Èeské
Tøebové k Josefovi, Marii a Jeíovi. Udìlejte zkuenost, e vám rozumìjí a pomáhají.
A ti z nás, kteøí jsou sami nebo je Bùh povolal
k zasvìcenému ivotu, také nemusí pøijít zkrátka.
Staèí, aby pouze vnímali, e za manelem je Bùh
(Kristus) a za enou církev.
Z èasopisu Farin III/2001

JAK

DO ZEMÌ OBKLOPENÉ HORAMI PØILO SLUNCE

( POHÁDKA
E VA
M UROÒOVÁ

PRO CELOU RODINU O TOM NEJDRAÍM A NEJCENNÌJÍM )
Prosinec je èas, kdy se dny krátí, noc se prodluuje. Jak ubývá slunce, ubývá
obvykle i naich sil. Pøibývají starosti, nachlazení, angíny a samoty.

Ve tmavých prosincových dnech si mùeme
s dìtmi povídat o svìtle. O svìtle, na které nemusíme etøit, plánovat rodinný rozpoèet, o svìtle, které
se nedá koupit a blikající árovky vánoèní výzdoby
obchodù s ním mají pramálo spoleèného. Je to svìt-

lo, které najdeme ve svém srdci a v srdci druhého
èlovìka, svìtlo vydávající nejen záøi, ale i teplo domova a vztahù mezi lidmi, kteøí si jsou blízcí a mají
se rádi.

Ná pøíbìh vypráví o jedné zemi. Její jméno a místo, kde leí, není ani zvlátní, ani dùleité.
Zemì byla obklopena mnoha vysokými horami. Hory byly vysoké a stály tak tìsnì vedle sebe,
e zakrývaly slunce. Slunce nevycházelo dost vysoko, aby pøes nì zasvítilo. V zemi se místo noci
a dne støídala temnota a ero, temnota a ero, temnota a ero
Obyvatelé zemì, její jméno a místo, kde leí, není ani zvlátní, ani dùleité, byli jako jejich
zemì. Byli bledí a jejich tváøe byly chladné a temné. Chladné a temné bylo i jejich srdce. V tváøích
lidí i v jejich srdcích se odráela temnota a chlad. Lidé byli lhostejní, lakomí a nudní. Jeden dru-

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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hého nesnáel a jeden druhému závidìl. Nikdo nepromluvil ani se svým
sousedem, ani s nikým cizím.
Také místa, kde lidé bydleli, byly
jako jejich zemì. Kadý mìl kolem svého domova pevnou zeï nebo vysoký
plot, a ve svém domovì pokoj, kde
se mohl zavøít a ít nikým neruen
a sám.
Jednoho dne pøiel do zemì pøes vysoké hory poutník. Mìl pøátelskou tváø
opálenou sluncem. Obyvatelé se divili,
kdo je to za podivného èlovìka. Divili
se, jak je jeho oblièej rozzáøený a opálený, a divili se také, protoe to bylo
hodnì dávno, kdy k nim vùbec nìjaká
návtìva pøila. asli a vyli pøed ploty svých domovù.
Také poutník se divil, do jaké podivné zemì pøiel a s jakými divnými
lidmi s bledými a chladnými tváøemi
se potkává.
Kde máte slunce? zeptal se. Copak u vás nesvítí slunce?
Slunce? dívali se lidé jeden na
druhého. O tom jsme nikdy neslyeli!
Snad jeden velice starý èlovìk si vzpomnìl, e kdysi pøed mnoha a mnoha
lety nìco zajímavého o slunci zaslechl,
a poprosil poutníka: Vyprávìj nám
o tom slunci!
Slunce, zaèal poutník své vyprávìní, slunce vychází kadé ráno na
nebe a stoupá vý a vý. Jeho paprsky
probouzejí kvìtiny a ptáky. Kvìtiny se
otevírají a jejich kvìty a vùnì se za
sluncem otáèejí. Ptáci svým zpìvem vítají nový den a lidé otevírají okna a dveøe, vycházejí ven,
usmívají se na sebe a zdraví se. Nejvìtí radost ze slunce mají dìti a staøí lidé. Dìti bìhají a hrají
si a staøí lidé sedávají v jeho svìtle a høejí si ruce. Celý den dává slunce zemi svìtlo a teplo. Veèer
ne zapadne, lidé se scházejí, aby si povídali, co za celý den proili, co je trápí a z èeho mají radost.
Tak poutník vyprávìl lidem o slunci dlouho. Vyprávìl celý edý den a dlouho do noci a vyprávìl i druhý den a tøetí. Vyprávìl tak poutavì a ivì, e lidé zapomnìli na své nepøátelství a samotu, vycházeli ze svých domovù, sedávali kolem poutníka, poslouchali jeho pøíbìhy a pøedstavovali si ivot na slunci.
Jednoho dne vak musel poutník dál.
Lidé se smutnì dívali, jak odchází, a ptali se: Co budeme dìlat? Kdo nám teï bude vyprávìt
o slunci? Máme se vrátit do svých domovù a zavøít za sebou okna a dveøe? Máme zùstat sami?
Ne, to nechceme.
I kdy poutník odeel, vyprávìní zùstalo. Lidé dál vycházeli ze svých domovù, zdravili se,
usmívali se na sebe a vyprávìli si pøíbìhy o slunci. Povídali si o svých starostech i radostech a zjistili, e být spolu je mnohem krásnìjí ne sedìt doma za vysokou zdí. V zemi zaèalo svítit slunce. Èím víc si lidé o nìm povídali, èím více byli spolu, tím jasnìjí byl obraz slunce v jejich srdci.
Jak tma odcházela z lidských srdcí, tak se rozjasòovaly i jejich tváøe.
I kdy byla zemì obklopena vysokými horami, stojícími tìsnì vedle sebe tak, e nepropustily
ani paprsek slunce, byla zemì plná svìtla. Záøilo z tváøí a oèí lidí, kteøí v ní ili.
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Hory brání slunci, aby vysvitlo, brání vyjít ven
a vejít dovnitø, brání rozhledu.
Hory jsou kolem nás. Hory, pevnou zeï nebo vysoký plot mùe mít kolem sebe nejen zemì, ale také
èlovìk nebo rodina Mohou to být hory prádla
a nesrovnaných bot v pøedsíni, mùe to být hora nesplnìných povinností i nesplnitelných úkolù,
hory trápení a vnitøních zranìní, hory bolestí
a nemocí, hory starostí s prázdnou penìenkou.
Svìt se zúí do bludného kruhu, kde je svìt
edý, chladný a ohranièený. Zdá se, e nic nového nepøijde. Není na to ani èas, ani vùle, ani peníze,
ani zájem. ijeme vedle sebe a kadý si ije pro sebe
a po svém.
Poutník pøináí do zemì zprávu o slunci a ve své
tváøi svìdectví o jeho svìtle, které proráí temnotu.
Zpráva zpùsobí, e lidé vycházejí ze svých domovù,
pøekraèují zdi a ploty, které si kolem sebe nastavìli,
a poslouchají. Kdy poutník odchází, scházejí se,
aby si dál vyprávìli. Teplo a svìtlo pøináejí jeden
druhému, usmívají se na sebe, zdraví se a okna
i dveøe svých domovù nechávají otevøené.

H RY

S DÌTMI :

ním stal lidem svìtlem nadìje. Ukázal nám, jaký je
ten, který sám pøebývá v neproniknutelném svìtle
a který svìtlo vytvoøil. Uèil nás, jak i my mùeme
být svìtlem jeden pro druhého.
Obyvatelé zemì obklopené horami neumìli ani
pohnout horou, ani pøivolat slunce, ani opustit svoji

To, co má hodnotu, nejsou peníze ani výkony,
ale odvaha k otevøenosti vztahù.
zemi. Co vak mìli a co máme i my tady a teï je, e
máme nadìji a máme jeden druhého.
Pro kadého z nás existuje mìsto, které nebude potøebovat ani slunce ani mìsíc, aby mìlo svìtlo:
Záøí nad ním sláva Boí a jeho svìtlem je Beránek.
Národy budou ít v jeho svìtle; králové svìta mu
odevzdají svou slávu. Jeho brány zùstanou otevøeny, protoe stále trvá den, a noci tam u nebude.
(Zj 21, 2325)
Pøeji vám, a je doba adventu pøebýváním v Hospodinovì svìtle, které najdete v oèích a v dlaních
tìch, kteøí vám jsou nejblií a nejcennìjí.

Jak si darovat svìtlo?
q Mùeme rozsvítit svíèku a pozorovat, jak se její
plamen odráí v oèích. Mùeme se vzájemnì dívat do oèí tak, abychom si vimli jedné úplnì
obyèejné vìci. V oèích druhého zahlédneme svùj
obraz. Jsme jeden svìtlem pro druhého.
Darujeme si svìtlo, jeden záøíme druhému z oèí.
Jak si darovat teplo?
q Kdy je èlovìku zima, zahøívá si ruce tak, e je
tøe jednu o druhou nebo si dýchá do dlaní. Kdy
je èlovìk sám, cítí chlad i na srdci. Nahøejeme si
dlanì o sebe a kdy je pak k sobì pomalu pøibliujeme, cítíme teplo. Kdy pøiblííme svou dlaò
k dlani druhého èlovìka, také ucítíme teplo, kdy
vezmeme dìtské dlanì do svých dlaní, cítíme teplo blízkosti druhého èlovìka.
Darujeme si teplo, blízkost druhého èlovìka.
To, co pøináí slunce, to, co má hodnotu, nejsou
peníze ani výkony, ale odvaha k otevøenosti vztahù.
To, co má hodnotu, není drahá vìc, ale spoleèenství druhých lidí. Drahý jsi ty mnì, já tobì, drazí
jsme jeden druhému.
Drazí obyvatelé zemì obklopené horami, u
zase èekáme na svìtlo, proíváme dobu blíícího se
Kristova narození a pøipomínáme si chvíli, kdy na
zemi pøiel poutník, který pøinesl nadìji.
Oslavujeme, e na zem pøiel poutník, který se
svým vyprávìním, svým ivotem, smrtí a vzkøíe-
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