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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).

PODZIMNÍ POHÁDKA O TOM,
CO ZNAMENÁ PØINÁ�ET OVOCE
EVA

MUROÒOVÁ

Podzim je doba hojnosti, �tìdrosti a velkorysosti. Z rodinných výletù se vracíme
s plnou náruèí podzimních plodù, ze zahrad s plnými bedýnkami ovoce, z lesa
s plnými ko�íky høíbkù nebo ostru�in. To, co celý rok rostlo a zrálo, vydává ovo-
ce, své plody. Má-li èlovìk dostatek trpìlivosti a vytrvalosti, mù�e si nabrat, ko-
lik unese, a doma se rozdìlit s druhými, nebo v�echno, jak bývá dobrým zvy-
kem, natlaèit do sklenic a uchovat na zimu.

I tato na první pohled úplnì obyèejná práce se
mù�e stát pøíle�itostí ke spoleèné modlitbì.

Ne� se pustíme do práce a nasbírané plody sní-
me, nasypeme na koláè nebo jinak zu�itkujeme,
mù�eme chvíli spoleènì �asnout nad jednodu-
chostí, krásou a rozmanitostí podzimních plodù.
Je to jednoduché, potøebujeme pouze stùl, na nìm
to, co nasbíráme (jablka, hru�ky, oøechy, �vestky,
høíbky�), rodinné spoleèenství a hlavnì trpìlivost
a chvíli beze spìchu a shonu.
• Obdivujeme nebo se mù�eme pokusit spoèítat,

kolik barev má jablko, kolik odstínù jedné bar-
vy najdeme na obyèejné hru�ce, kolik èar na-
jdeme na skoøápce oøechu nebo kolik zrnek má
kukuøice� Samozøejmì nejde o to, abychom
v�e pøesnì spoèítali a pojmenovali, ale aby-
chom si v�imli, kolik zajímavých a podivuhod-
ných detailù najdeme v pøírodì.

• Plody a ovoce, které le�í na stole, pøikryjeme
�átkem a hmatem, s rukou pod �átkem, je po-
znáváme.

• Plody a ovoce mù�eme poznávat se zavázaný-
ma oèima podle toho, jak voní nebo jak chut-
nají.

• Jeden mù�e ovoce znázornit pantomimou, ges-
tem, nebo nakreslením do vzduchu a ostatní
hádají, o které ovoce nebo plod jde.

• Pokud dìti mohou vybìhnout na zahradu,
mù�eme je poslat do pøírody pro nìco sladké-
ho, kulatého, �i�atého, tvrdého, mìkkého,
pro nìco, co spadlo ze stromu�

• Pokud máme na stole jeden druh ovoce, tøeba
ko�ík s jablky, mù�eme si v�imnout, jak je
ka�dé jiné, a pak vybírat ta nejkrásnìj�í nebo
nejzajímavìj�í. Mù�eme je skládat podle veli-
kosti, podle barvy, nebo v�dy k jednomu velké-
mu najít jedno malé. Toté� mù�eme dìlat
s ko�íkem høíbkù, oøí�kù. Zále�í jen na na�í
fantazii a mo�nostech.

• Mù�eme se také podí-
vat, co v sobì ovoce
nebo plod skrývá. Tak
odkryjeme tajemství ja-
dérek v jablku, podívá-
me se, co skrývá pecka,
pomalu rozkrájíme høí-
bek nebo rozlouskne-
me a oloupeme a ochut-
náme oøech.

• Mù�eme se také na v�e
dívat lupou nebo udìlat
do papíru malý otvor,
pozorovat jen malý de-
tail a hádat, co to je.

V�echny èinnosti vedou
k pozorování a obdivování
obyèejných vìcí, kterých
je podzimní pøíroda plná,
uèíme se pozornì dívat, �asnout a získávat vztah
k tomu, co bychom vìt�inou nepova�ovali za dùle�ité
nebo co bychom snadno pøehlédli. Uèíme dìti mít
vztah k Bo�ímu stvoøení a k lidské práci. Uèíme dítì
mít vztah k vìcem, které k Bohu ukazují.

I kdy� to vypadá úplnì jednodu�e, uèíme tak své
dìti základùm modlitby díkù pøed jídlem. Uèíme je

Podzim se stává pøíle�itostí, kdy se mù�eme
zamyslet nad tím, co znamená, kdy� se
o èlovìku øekne, �e �nese dobré ovoce�.

mít vztah k obyèejným vìcem, které èlovìk potøebuje
k �ivotu a které v rozmanitosti a velkorysosti dostává.
Tento vztah je pak základem k projevùm vdìènos-
ti Tomu, který nám v�e potøebné k �ivotu dává.

Vìta, která je výrazem prvního projevu vdìènosti,
mù�e ústy dítìte pøirozenì hovoøícího s pøedmìty,
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Byl jednou jeden král a královna. Právì oslavili svatební hostinu a proto�e to byl dobrý král
a dobrá královna, celé království se radovalo s nimi. Z jejich velké lásky se za nìjaký èas narodi-
li tøi dìti, tøi synové. Král a královna chtìli pro své dìti to nejlep�í na svìtì a øekli si: �Ka�dému
z na�ich dìtí zasadíme na královské zahradì oøech, ze kterého vyroste strom. Jak bude dítì rùst
a sílit, bude rùst a sílit i jeho strom a my mù�eme doufat, �e tak jako budou mít stromy dobré
a sladké ovoce, budou nést dobré a sladké ovoce i na�i synové.�

Kdy� stromy sadili, z celého srdce si pøáli, aby jejich dìti, a� vyrostou, byly zdravé, silné a aby
nesly dobré ovoce jako jejich stromy.

A opravdu, jak synové rostli a sílili, rostly a sílily i jejich stromy. Ka�dý rok se zvìt�ily kmeny
stromù o dal�í letokruh a za nìjaký èas se jejich koruna rozprostírala do vý�ky i �íøky a stala se
útoèi�tìm pøed sluncem a nebezpeèím.

Synové vìdìli o pøání svých rodièù, a tak, kdy� dostali ka�dý své dìdictví, svou èást králov-
ství, chtìli toto pøání vyplnit.

�Nést dobré ovoce znamená být mocným a silným králem,� øekl si nejstar�í syn. �Budu bojo-
vat, podmaním si okolní zemì a své království roz�íøím. Stanu se silným a mocným králem vel-
ké øí�e. Tak ponesu dobré plody a splním pøání svých rodièù.�

Jak øekl, tak udìlal, a za nìjaký èas, po mnoha válkách a bojích, jej lidé i v dalekých zemích
znali jako nejbohat�ího a nejmocnìj�ího krále nejvìt�ího království. S jeho mocí v�ak rostla i jeho
osamìlost. Poddaní pøed ním mìli veliký strach, a tak král zùstal ne��astný a osamìlý. Jeho
strom poznamenaný mnoha boji stál na královské zahradì pokøivený a s polámanými vìtvemi.

Prostøední syn chtìl také splnit pøání svých rodièù, jak nejlépe umìl. Øekl si: �Nést dobré ovo-
ce znamená rozdìlit se s druhými lidmi o v�echno, co mám. Pozvu na hostinu své pøátele, oby-
vatele království a budeme se spoleènì radovat. Tak ponesu plody a splním pøání svých rodièù.�

Jak øekl, tak také udìlal. Uspoøádal velkou hostinu, pozval v�echny pøátele a pohostil je. Jed-
li, pili, smáli se, zpívali, tancovali a byli spokojení. Po celé zemi lidé chválili krále za jeho dobro-
tu a �tìdrost.

Za nìjaký èas se ale královská pokladna vyprázdnila a s ní se vyprázdnil i královský palác.
Pøátelé krále opustili a zapomnìli na nìj. Zùstal sám v prázdném zámku a jeho strom smutnì

svìsil vìtve.
Nejmlad�í syn dlouho nevìdìl,

jak splnit pøání svých rodièù. Dlouho
pøemý�lel o tom, co znamená �nést
dobré ovoce�. Jednou le�el pod svým
stromem a díval se pøes jeho vìtve
k nebi. �Strom nese ovoce, kdy� má
své koøeny hluboko v zemi. Pak stojí
pevnì, èerpá ze zemì vodu a �iviny,
je silný, mocný a ani vichøice mu ne-
ublí�í. Strom nese ovoce, kdy� má
velkou a prostornou korunu. Pak má
dostatek vzduchu a slunce, pak
mù�e rozdávat v�em, kteøí potøebují
schovat pøed sluncem, pøed nebezpe-
èím, kteøí si potøebují odpoèinout
nebo se posilnit.� Nejmlad�í král ti�e
naslouchal, poznal tajemství svého
stromu a øekl si: �Abych nesl dobré

hraèkami a zvíøaty znít: �Dìkuji ti, hru�ko, �e tì
mù�u sníst.� �Promiò mi, �e tì sním, ale mám na
tebe velkou chu�.�

Pro dospìlého pak není nic pøirozenìj�ího, ne� se
k dítìti pøidat, nebo k dìtským hrám na objevování
a obdivování pøidat jednoduchou modlitbu: �Podí-
vej, kolik jsme natrhali jablíèek, nasbírali høíbkù�
Bohu díky za tak velikou úrodu. Budeme mít dost

pro sebe a je�tì se mù�eme s nìkým rozdìlit.�
Podzim se tak stává výjimeènou pøíle�itostí, kdy

se mù�eme také zamyslet nad tím, co znamená,
kdy� se o èlovìku øekne, �e �nese dobré ovoce�, �e
�naplnil svùj �ivot�, a co znamená Je�í�ova výzva
k tomu, �e máme nést dobré ovoce.

Veèerní podzimní pohádka pak mù�e vypadat
tøeba takto:
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Kdy� pak vezmete do svých dlaní dìtské dlanì,
mù�ete ze sepnutých dlaní vytvoøit malý oøech, se-
mínko, které králov�tí rodièe zasadili svým dìtem a
které má ve svém sladkém jádru ukrytou sílu velké-
ho stromu. Obyèejný oøech, který pod svou tvrdou
slupkou ukrývá a chrání sladké a vzácné jádro. Jako

rodièe chrání své dìti, tak Bùh chrání nás a my mù-
�eme jeden druhému naslouchat a pøiná�et dobré
ovoce.

Pøeji vám dostatek trpìlivosti k pozorování oby-
èejných vìcí, které jsou plné skryté moudrosti.

Rodièe mìli pro své dcery jediný cíl:
�Chceme, aby byly svaté.�

RODIÈE � LUIS A ZÉLIE MARTINOVI

Ani jeden z rodièù sv. Terezie pùvodnì nemìl
touhu vstoupit do man�elství, oba pomý�leli na øe-
holní �ivot. Zélie �ádala v nìkolika øeholních do-
mech, ale byla pova�ována za nevhodnou kvùli své-
mu chatrnému zdraví. Luis se zajímal o øeholní
�ivot a studoval latinu, ale kvùli malému nadání mu-
sel od svého plánu ustoupit.

Luis Martin byl hodináø a mìl docela prosperují-
cí obchod. Zélie se vyuèila krajkáøkou a také si zalo-
�ila vlastní podnik. Oba se vzali v r. 1858 a jejich
man�elství trvalo 15 let. Asi rok jejich man�elství
nebylo konzumované a kdyby nesplnili pøíkaz
zpovìdníka, který jim øekl, �e Bo�í vùlí je, aby
mìli rodinu, kdo ví, zda bychom o nich nìkdy
sly�eli.

Zélie porodila 9 dìtí (7 dcer a 2 syny), tøi dìti
zemøely brzy po narození, Helenka ve vìku pìti let,
jen 5 dcer se do�ilo dospìlosti. Ètyøi dcery ode�ly na
Karmel, Leonie �ila zasvìcený �ivot u Sester Nav�tí-
vení Panny Marie. Oba rodièe mìli své dìti velice
rádi a podíleli se na jejich výchovì. Zélie napsala:
��ijeme jen pro své dìti, ony jsou celé na�e �tìstí.�

NÁBO�ENSKÁ VÝCHOVA

Luis i Zélie mìli �ivou víru a hluboký vztah
k eucharistii a modlitbì. Byli pro své dìti prvními

uèiteli katolické nauky. Otec pøivádìl dcery naveèer
k adoraci pøed Nejsvìtìj�í Svátostí a horlivì jim pøe-
dával pravdu reálné pøítomnosti Krista v monstran-
ci. Zélie ochotnì dávala jídlo chudým, kteøí klepali
u jejich dveøí. Její láska k duchovnímu �ivotu se od-
rá�ela v úsilí vychovávat své dcery k modlitbì, a� ji�
to byl veèer rù�enec, ranní èi veèerní modlitba nebo
uctívání její oblíbené sochy �usmìvavé Panny Ma-
rie�, která byla umístìna v jídelnì na èelném místì.
Oba rodièe vyjadøovali svou lásku k eucharistii také
èastým svatým pøijímáním. Pou�ívali duchovní pro-

støedky, jako poutì, novény, modlitby, m�e, aby zís-
kali Bo�í pomoc pro zdraví a spokojenost svých dìtí.

Podle tehdej�ích mìøítek byli Martinovi pova�o-
váni za zámo�né, ale �ádný ekonomický status ne-
mohl nahradit jejich roli uèitelù víry svých dcer.

Po smrti man�elky poslal Luis své dcery do klá�-
terních �kol, aby zajistil dal�í rozvoj jejich víry. Poz-
dìji, kdy� jedna po druhé odcházely do klá�tera, ne-
bránil jim a pova�oval za èest, �e dává své dcery
Bohu.

Z RODINNÉHO �IVOTA SVATÝCH
� SV. TEREZIE Z LISIEUX
Sv. Terezie od Dítìte Je�í�e je známou a oblíbenou svìticí. Její �malá cesta� ke svatosti skrze vìrnost
v ka�dodenních povinnostech a konání malièkostí se stala vzorem pro mnoho køes�anù. Aè øeholnice,
má její �ivot mnoho co øíci rodinám, proto�e vìt�inu svého �ivota strávila v rodinì a rodina mìla velký
vliv na její formování.

ovoce, musím mít hluboké a silné koøeny a �iroké a velkorysé srdce. Pak u mì ka�dý najde úto-
èi�tì a pomoc.�

Jak øekl, tak udìlal. Nejmlad�í král se s velikou láskou vydal mezi lid svého království a trpì-
livì naslouchal jejich pøáním. Tì�il nemocné, rozdával chléb hladovým, rozmlouval s osamìlými
a smutnými. Kamkoli pøi�el, otevírali lidé dveøe a øíkali: �To je ná� dobrý král, stará se o nás, ví,
co potøebujeme, �ije mezi námi a má nás rád.�

Jeho strom na královské zahradì kvetl, mìl ovoce pro ka�dého, kdo potøeboval, a lidé øíkali:
�Máme dobrého krále. Nese dobré ovoce jako jeho strom.�


