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P¤EDMLUVA
Svat˘ Mikulá‰ patﬁí mezi nejznámûj‰í a nejoblíbenûj‰í svûtce. Slavení tohoto
kﬁesÈanského svátku proniklo jako jedno z mála do rodin, do ‰kol, ale také do sdûlovacích prostﬁedkÛ a ve své lidové podobû je pﬁedmûtem rÛzn˘ch besídek, oslav,
nadílek a „mikulá‰sk˘ch diskoték“. Svátek svatého Mikulá‰e se ãasto stává pﬁedmûtem komerce a mnozí kﬁesÈané se upﬁímnû ptají, zda má smysl se mezi toto rozporuplné dûní jak˘mikoli dobﬁe mínûn˘mi aktivitami zapojovat. V této souvislosti
se objevuje otázka, zda a jak to, co se v dobû svátku svatého Mikulá‰e dûje, souvisí s tím, jak˘ je skuteãn˘ v˘znam Ïivota tohoto svûtce.
Publikace, kterou drÏíte v ruce, chce nabídnout moÏnost, jak s dûtmi v mateﬁské
‰kole, ve ‰kole ãi ve farnosti proÏít svátek svatého Mikulá‰e tak, aby vyniklo jeho
pÛvodní kﬁesÈanské poselství. Myslíme si, Ïe se není tﬁeba v konfrontaci s realitou
vzdávat slavení kﬁesÈanského svátku a nevyuÏít jeho prostor k návratu ke kﬁesÈansk˘m hodnotám, kter˘ch je svûtec nositelem a které mohou i dnes obohatit
ná‰ Ïivot.
Je ‰koda, kdyÏ se oslava Ïivota ãlovûka, kter˘ je vzorem vztahu k Bohu
a k lidem, stává v médiích pﬁíleÏitostí k propagaci nûãeho úplnû jiného. Je v‰ak
také ‰koda, kdyÏ se mikulá‰ská nadílka v kﬁesÈanském prostﬁedí stane pﬁíleÏitostí
k moralizování, hodnocení a soutûÏení a postava svatého Mikulá‰e je prezentována jako BoÏí posel, kter˘ v‰echno ví, hodné odmûÀuje a nehodné trestá. Svátek
svûtce se tak mnohdy stane se ‰kodolibou asistencí rodiãÛ hodnocením celoroãního v˘konu dûtí mûﬁen˘m sladkostmi nebo bramborami a uhlím.
Svat˘ Mikulá‰ není pohádková postava obklopená andûly a ãerty rozdávající
„za básniãku“ nebo „za modlitbu“ dárky, ale vzor ãlovûka, kter˘ dával „jen tak“
bez podmínek, protoÏe pro velkou lásku k lidem a z velkého soucitu nemohl
jednat jinak.
KaÏdá legenda o svatém Mikulá‰i, i kdyÏ je její dûj úplnû jin˘, obsahuje jedno
stále se opakující poselství. Popisuje ãlovûka, v nûmÏ se odráÏí BoÏí dobrota,
velkorysost a ‰tûdrost, a pouãuje, jak˘m zpÛsobem má ãlovûk jednat, kdyÏ chce
pomáhat druhému.

Svátek svatého Mikulá‰e
je pﬁíleÏitostí pﬁipomenout si velikou BoÏí lásku,
kterou mûl svûtec ve svém srdci
a kterou rozdával ostatním.
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Materiál má ãtyﬁi ãásti.
První ãást je vûnována teoretickému pojmenování v˘chodisek a informacím,
které oslavu svátku aktualizují a vracejí do odpovídajících souvislostí.
Druhá ãást nabízí tﬁi krat‰í na sebe navazující setkání urãená pﬁedev‰ím mlad‰ím
dûtem. Dûti se v nich seznámí se základními údaji o svûtci a s poselstvím
jeho Ïivota.
Tﬁetí ãást obsahuje legendy a zpracovává je pro vûkovû a poãetnû rÛznorodou
skupinu dûtí i dospûl˘ch, kteﬁí chtûjí napﬁíklad formou mikulá‰ské nadílky
oslavit svátek svatého Mikulá‰e.
âtvrtá ãást obsahuje návrh slavení pﬁi m‰i s dûtmi, která mÛÏe, ale také nemusí
b˘t spojena s nadílkou.
Pﬁejeme si, aÈ se tento text stane inspirací, která pomÛÏe znovu objevit bohatství a hloubku tohoto kﬁesÈanského svátku.

Autoﬁi ãeského vydání
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