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v�tìvì. Urèitý èas a klid potøebuji i k modlitbì
a v domì, kde je plno lidí a malých dìtí, je soustøe-
dìní daleko obtí�nìj�í ne� na faøe, i kdy� se v�ichni
sna�í vyjít mi v�emo�nì vstøíc. Pøesto�e mám v�ech-
ny velmi rád a vím, �e zvlá�� rodièe svou náv�tìvou
v�dy potì�ím, je to pro mne svým zpùsobem zátì�.
Svou potøebu vidìt se s rodinou bych uspokojil, kdy-

bych domù pøijel tak 1�2krát za rok. Kdyby tomu
bylo jinak, asi by nìco nebylo v poøádku s mým
knì�stvím. Uèím se �ít v absolutní závislosti na
Bohu, sna�ím se mít k nìmu takový vztah, abych
mu s dùvìrou svìøil svou budoucnost, nejistotu i ne-
dostatek rodinného zázemí.

Mohou podle tebe dne�ní vìøící rodièe nìjak
pomoci svým dìtem objevit to jejich povolání?

KRAJINA STUDNÍ

EVA

MUROÒOVÁ

Jarní slunce ukázalo, kolik �píny na oknech nechala zima, pøipomíná nutnost
úklidu a láká k první jarní procházce.
Povídání o postní dobì bude podobné jedné takové procházce, na které jsme
v pøedjaøí do�li ke studánce zasypané listím, kameny a zanesené pískem a blátem.
Stejnì jako volá po jarním úklidu byt a �pinavá okna, stejnì jako volá po úklidu
okolní pøíroda, volá v tomto èase po úklidu i na�e nitro, na�e srdce.

Následující pohádka pomù�e tìm nejmen�ím i tìm star�ím najít smysl to-
hoto postního �úklidu�. Pohádka se jmenuje �Krajina studní�. Je sice pùvo-
dem z Bolívie, ale ne náhodou se podobá jarnímu �otevírání studánek� na�ich
srdcí. Pøiblí�í dìtem téma postní doby, svátost smíøení a svátost køtu.

Pohodlnì se posaïte a dobøe poslouchejte. Tato pohádka je jenom pro vás.

Zavede nás do jedné zemì. Kdybyste se tam nìkdy chtìli vy-
dat, snadno ji poznáte, proto�e uprostøed zemì stojí hora, která
sahá a� do oblak. Je to prastará a moudrá hora. Neublí�ily jí ani
vichøice, ani bouøky a blesky. Øíkalo se, �e ve svém nitru skrývá
tajemství, ale nikdo nevìdìl jaké.

Lidé øíkali: �Nevím, kdy� jsme pøi�li na svìt, byla u� tady.�
A nazývali ji Král hor. Ti, kteøí na ni vystoupili, se mohli podí-
vat na nebe i na celou zemi le�ící od obzoru k obzoru, od severu
na jih, od východu na západ. Krajina byla plná studní. Nìkteré
byly malé, jiné velké, nìkteré byly bohatì ozdobené �ulou
a vzácnými kameny, jiné byly zase úplnì obyèejné z cihel a ka-
mení. Zemì se jmenovala Krajina studní.

Pùda té zemì v�ak pøesto vypadala jako pou��. Byla suchá,
vyprahlá a rozpraskaná, proto�e ani jedna studna nemìla vodu.

Jediná cesta, podle mého názoru, vede pøes vel-
kou snahu rodièù o pravdivý �ivot s Bohem a upøím-
nou víru, aby dítì bylo samo schopné uskuteènit ja-
kýkoliv krok, k nìmu� bude Bohem pozváno. Kdy�
se v rodinì pøistupuje ke v�em povoláním, a� u�
k man�elství, knì�ství nebo k povolání øeholnímu
bez pøedsudkù, bude mít dítì vnitøní svobodu pro

správné rozhodnutí. Nejvíce rodièe ubli�ují dì-
tem, kdy� jim nìco nalajnují. Vzpomínám si, �e
na jednom mém pùsobi�ti za mnou pøi�la star�í
�ena a s pláèem mi svìøila, �e se roky modlila

a celým srdcem tou�ila, aby se její syn stal knìzem.
Mladý mu� v�ak na knì�ství nepomý�lel, ani se ne-
o�enil a èasem se z nìj stal tì�ký alkoholik. Snad se
na tom podílela i matka svou touhou, kterou nedo-
kázal naplnit. Ka�dý èlovìk by mìl zùstávat pøed
druhým v úctì, i rodiè pøed svým dítìtem, a to
i v modlitbì za nìj.

Pøipravila Vìra Kuli��áková

Modlitbu v dìtství bych pøirovnal k tvarù�kùm.

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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V�echny byly a� po okraj zasypané a zacpané pískem, prachem a kameny.
Jedna studna � podle toho, co se øíkalo, nejstar�í ze v�ech � se jednoho dne zamyslela: �Proè

jsem tady? Jsem hromada kamení? Jsem vùbec je�tì studna, kdy� nemám �ádnou vodu?� A øekla
si: �Chci být studna, zaènu hledat. Mo�ná nìkde hluboko pod pískem, prachem a kamením svùj
pramen najdu.�

Zaèala hrabat hloubìji a hloubìji. Stálo ji to mnoho èasu a námahy odklidit písek, prach
a vytáhnout kameny. Mnohé z nich byly velké a tì�ké. Byla to tvrdá práce, ale nakonec se pøece
podaøila. Studna byla èistá a dole, na samém dnì úplnì v hloubce vytryskl pramen vody èisté
jako køi��ál. Vytryskl vysoko, stoupal vý� a vý� a naplnil studnu a� po okraj. Voda proudila dál,
èistá, èerstvá voda, která uti�uje �ízeò. Voda, která obèerstvuje a dává �ivot, vsakovala do vy-
prahlé zemì kolem studny a zemì se zazelenala a rozkvetla.

Kdy� to vidìly ostatní studny, divily se: �Je to mo�né? Vypadá to, jako by se ta stará studna
naplnila vodou. Tolik se namáhala, aby se zbavila písku, prachu a kamení, a podaøilo se jí to.
Je to mo�né!�

Mnoho dal�ích studní zaèalo hloubit cestu ke svému prameni. Po mnoho dní se namáhaly.
Zbavovaly se písku, prachu a kamení, hleda-
ly a na�ly svùj pramen. Také z dal�ích studní
vytryskla voda a zemì kolem nich se zazele-
nala.

Studny se naplnily èistou pramenitou vo-
dou a poznaly, �e voda, která z nich tryská
a pøiná�í nový �ivot, vyvìrá z jediného prame-
ne odnìkud z hlubin zemì. Kde je zaèátek to-
hoto proudu, kde pramení a odkud tryská?

Pramen byl tím tajemstvím prastaré
a moudré hory stojící uprostøed zemì a saha-
jící a� do oblak, které neublí�ily ani vichøice,
ani bouøky a blesky. Celé vìky v sobì ukrýva-
la a chránila tajemství � pramen �ivotodárné
vody, který teï tryskal do ka�dé studny a pøi-
ná�el �ivot do celé zemì. Krajina studní se za-
zelenala, rozkvetla a znovu o�ila.

Pohádka také v nìkolika jednoduchých obrazech
skrývá tajemství. Je to obraz prastaré a moudré hory
ukrývající ve svém nitru tajemství pramene �ivoto-
dárné vody. Je to v�ak také obraz studny bez vody
zasypané pískem, prachem a kamením.

Bùh je jako hora, ze které tryská pramen, a èlovìk
je jako studna. Studna je sice omezená svými stìna-
mi podobnì jako èlovìk svým lidstvím, ale kdesi
hluboko je propojená s pramenem tryskajícím
z hory. Studna je obrazem èlovìka nosícího ve
svém srdci Boha.

Studna v�ak mù�e být naplnìna i nìèím ji-
ným ne� vodou. Mù�e být ucpaná prachem, pískem
a kamením. Aby se studna stala studnou, musí se
znovu spojit s pramenem. Musí se vyèistit a naplnit
vodou, která dá �ivot okolní zemi. Aby se èlovìk stal
plnì èlovìkem, musí se oèistit od toho, co mu brání
sly�et Bo�í hlas ve svém nitru.

V pohádce se sice nepracuje pøímo s naukou
o svátostech, ale malým dìtem vytvoøíme obraznou
øeèí základní pøedstavu o podstatì svátosti smíøení
a svátosti køtu.

Podobnì jako studny zaplnìné, ucpané a zasypa-
né v�ím zbyteèným, zatì�ujícím a nepotøebným po-
tøebují vyèistit, aby na�ly svùj pramen, tak se také

èlovìk zaplnìný v�ím zbyteèným a nepotøebným,
ucpaný a zasypaný vlastními vinami potøebuje oèis-
tit, aby znovu na�el své spojení s Kristem.

Podobnì jako jsou studny napojeny na jeden pra-
men pod prastarou vysokou horou, tak jsou lidé
svým køtem napojeni na Krista. Tudy proudí �ivot
a síla pøetváøet krajinu kolem sebe.

Pøedèítání pohádky mù�eme doprovodit nìkte-
rou z následujících èinností, která dìtem pøiblí�í
dùle�ité symboly a dìj.

Nìkolik nápadù, jak si zahrát �na horu�:

² z toho, co máme po ruce � z kostek, ze stavebni-
ce nebo ze �átkù � mù�eme postavit co nejvìt�í
horu

² horu mohou dìti znázornit vlastním tìlem tak, �e
udìlají �koèièí høbet�, postaví horu z dlaní, které
dají na sebe, nebo se postaví vedle sebe a zved-
nou ruce nad hlavu tak, aby vznikl veliký kopec

Bùh je jako hora, ze které tryská pramen,
a èlovìk je jako studna.

duchovní �ivot



30 Rodinný �ivot 1 / 2003

duchovní �ivot
²mù�eme si také pomyslnì sbalit batoh, vyjmeno-

vat, co je dùle�ité vzít si s sebou, a vydat se na
cestu do kopce, mù�eme také znázornit konec
cesty, kdy si batoh sundáme, posvaèíme, napije-
me se ze studánky a rozhlédneme se kolem sebe

² to, co vidíme z vrcholu hory, krajinu, domy, lesy,
zvíøata, mìsto, rybník, si mù�eme nakreslit nebo
postavit z kostek nebo ze stavebnice

Nìkolik nápadù, jak si zahrát �na vyprahlou zemi�:

² dìtem dáme sklenièky, ale místo oèekávané vody
do nich nasypeme písek, vìt�í dìti si mohou pí-
sek pøesypávat do sklenièky jeden druhému

KATECHEZE S BIBLICKÝM TEXTEM (NEJEN) V RODINÌ � ÚVOD

LUDVÍK

DØÍMAL

Rodina je místem, v nìm� je tøeba podporovat pøímý kontakt s Písmem svatým.
Bible jako dìjiny Bo�í rodiny v lidských rodinách nabízí velké mno�ství prvkù,
které patøí i k rodinnému prostøedí: zpùsob vyprávìní, jednoduchá a pøitom hlu-
boká nábo�enská symbolika, konkrétnost událostí a jasná nauka, zku�enost Bo�í
lásky napø. v podobì odpu�tìní atd.

² písek a kamínky nasypeme na tácek a pou�ijeme
je jako malé pískovi�tì, ze kterého mù�eme udì-
lat horu, kreslit do nìj prstem èáry, kudy by tekla
voda, kdyby byla, a kamínky polo�it do kruhu
jako okraje studny

Nìkolik nápadù, jak si zahrát �èi�tìní studny�:

² dìti si mohou zkusit, kolik práce a trpìlivosti je
tøeba na vyèi�tìní �ir�í sklenièky nebo mistièky
od písku, kamínkù nebo jakýchkoli men�ích
pøedmìtù (korálky, kulièky, hrá�ek, èoèku) jen
rukou, ani� by nádobu otoèily

² dìti si mohou postavit z jakékoli stavebnice malý
kruh, který bude znázoròovat jejich studnu,
a pantomimou znázornit, jak ji èistí, prohlubují
a vytahují z ní rùznì tì�ké a rùznì velké kameny

² Na závìr se mù�eme napít �z pramene�, ze skle-
nice plné obyèejné èisté vody nebo vodou zalít
kytièky v pokoji.

Mnohem jednodu��í ne� hry s pískem, vodou
a kostkami v�ak je vypravit se k nejbli��í studánce
a podívat se, jestli nepotøebuje vyèistit.

Pøeji vám co nejpøíjemnìj�í jarní èi�tìní nejen
oken doma a studánek na procházkách, ale i objeve-
ní èistého a �ivotodárného pramene v hloubce �své�
studny. Objevení toho pramene vody, ��který vyvì-
ral z chrámu na pravé stranì a v�ichni, k nim� voda
dosáhla, byli uzdraveni��

STRACH Z BIBLE?
Jak to vypadá v praxi? V posledních desetiletích

roste zájem o Bibli. Existují rodièe, kteøí mají Písmo
svaté ve své rodinné knihovnì u� léta a poci�ují (ale-
spoò tu a tam) skryté pøání Bibli nejen èíst, ale té� se
uèit jí lépe rozumìt. Nìkdy jsou k tomu podníceni
okolnostmi (zejména �ádostí dìtí o vysvìtlení nìèe-
ho z jejího textu).

Mnoho køes�anských rodièù v�ak neví jak, nebo
nemá odvahu zabývat se textem Bible soustavnì
nebo podle urèité metody. Cítí, �e jim nestaèí jejich

dosavadní znalosti, získané kdysi dávno, kdy� jako
dìti chodili do nábo�enství. A tak se obávají, �e ji
�patnì pochopí a �e jejich nejistota a bezradnost je�-
tì vzrostou, jestli�e se zaènou Biblí zabývat do
hloubky a �osobnì� narazí na obtí�ná místa � údaj-
né nesrovnalosti èi protiklady, které byly v období
jejich dìtství tak èasto pøedmìtem odsouzení èi ale-
spoò pohrdání v rámci výuky socialistické �koly.

Jiní dospìlí (a to zdaleka nejen rodièe), zaslech-
nou-li náhodou o nìjakém novém pohledu na urèitý
biblický text nebo o nejednotném názoru biblistù
na urèitou otázku, cítí se ohro�eni ve své víøe a øek-
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