III. SLAVENÍ

SVÁTKU SVATÉHO
VYPRÁVùNÍM LEGEND

MIKULÁ·E

Následující legendy jsou upraveny tak, aby byly vhodné pro vût‰í skupinu dûtí
rÛzného vûku a dospûl˘ch. KaÏdé setkání obsahuje vyprávûní legendy doprovázené
spoleãnou prací, zpíváním písní a vytváﬁením obrazu. Setkání je zakonãeno nadílkou, pﬁed kterou mÛÏe b˘t vyslovena modlitba díkÛ za BoÏí dobrotu a ‰tûdrost.
Jednotlivé legendy mÛÏeme vyprávût samostatnû, ale mohou také navazovat v jednotliv˘ch setkáních jedna na druhou, nebo na nûkterá pﬁedchozí setkání.

O T¤ECH ZLAT¯CH JABLKÁCH
POMÒCKY
Velk˘ bíl˘ ‰átek, pro kaÏdého ‰átek nebo ãtverec papíru rÛzné barvy, svíce a zápalky, tﬁi „zlatá jablka“ – jablka ve zlatém alobalu nebo celofánu, vût‰í mnoÏství
dﬁívek nebo vûtviãek z jehliãnatého stromu, váãek s penûzi, drobn˘ dekoraãní
materiál, pﬁíp. nadílka.
K TÉMATU
„Na‰e dûti by se mohly mít lépe neÏ my,“ ﬁíkají mnozí rodiãe, kdyÏ si dûlají starosti o budoucnost sv˘ch dûtí, a myslí tím spí‰e materiální Ïivotní úroveÀ. O to je
pak bolestnûj‰í, kdyÏ v nûkter˘ch rodinách nutné materiální zaji‰tûní opravdu
chybí. Rodina v následujícím pﬁíbûhu je na tom tak ‰patnû, Ïe rodiãe jsou nuceni
posílat své dûti pracovat a dokonce je prodat, aby mûly ‰anci na pﬁeÏití. Obchod
z otroky, vyuÏívání práce dûtí a dûtská prostituce v‰ak není jen záleÏitostí rozvojov˘ch zemí. V jiné podobû existuje i u nás, kdyÏ nûkteﬁí lidé i dnes obûtují své
dûti sv˘m vlastním pﬁáním, pﬁedstavám a nárokÛm.
Svat˘ Mikulá‰ do této dodnes aktuální situace zasahuje a sv˘m jednáním ﬁíká: BÛh
se stal ãlovûkem a na ãlovûku mu záleÏí. Nav‰tûvuje nás skrze druhé v na‰ich
konkrétních potﬁebách a nezi‰tnû nám pomáhá.
PRÒBùH SETKÁNÍ
Sedíme v kruhu.
Dnes si povíme pﬁíbûh, kter˘ se odehrál v jednom mûstû. Mûsto se jmenuje
Myra a biskup toho mûsta se jmenuje Mikulá‰.
Mûsto Myra má pevné hradby.
Podáme si ruce, a pokud to nejde v sedû, postavíme se a znázorníme pevné hradby.
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Ve mûstû je také mnoho domÛ.
Ruce zvedneme a znázorníme domy tohoto mûsta. Pﬁi men‰ím poãtu dûtí mÛÏeme
domy sloÏit pﬁed sebe na zem ze ‰átkÛ nebo
z barevn˘ch papírÛ.
Uprostﬁed mûsta na námûstí stojí velik˘
dÛm. Lidé mu ﬁíkají kostel. Lidé do nûj
ãasto pﬁicházejí.
Ze dﬁívek nebo vûtviãek postavíme cesty
od sv˘ch domÛ k obrazu kostela uprostﬁed.
Lidé v nûm byli shromáÏdûni také, kdyÏ se radovali, Ïe jim BÛh poslal nového
biskupa Mikulá‰e.
Zazpíváme sloku písnû:

Podle vlastního uváÏení a návaznosti na pﬁedchozí setkání si pﬁipomeneme fakta
o mûstû tak, aby vznikl tento obraz.
Do obrazu kostela postavíme zapálenou
svíci.
Pokraãujeme ve vyprávûní:
Mûsto Myra je star˘ pﬁístav, do kterého
uÏ od nepamûti pﬁiplouvají lodû. Kotví
u bﬁehu a lidé z nich vykládají nebo do
nich nakládají zboÏí, aby za nûkolik dnÛ
nebo t˘dnÛ lodû zase vypluly na ‰iré
moﬁe.
Nûkteré domy ve mûstû jsou bohaté, nûkteré chud‰í, nûkteré jsou vût‰í a nûkteré men‰í podle toho, jací lidé v nich bydlí. V jednom úplnû malém domû
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na úplném okraji mûsta bydlel Antonio se svou Ïenou a tﬁemi dûtmi. Byla to
tﬁi dûvãátka a jmenovala se Antonie, Josefa a Martina.
Mezi obrazy domÛ sloÏíme ze ‰átku je‰tû jeden dÛm.
Antonio mûl svoji rodinu rád a staral se o ni ze v‰ech sil. KaÏd˘ den chodil
na námûstí a volal: „Práci! Práci! Hledám práci! Dejte mi nûjakou práci!“
KdyÏ mûl ‰tûstí, pﬁi‰el za ním nûkter˘ z bohat˘ch lidí a ﬁekl mu: „Antonio,
do pﬁístavu pﬁijela loì a na palubû má sudy plné dobrého vína. Pﬁines mi je
prosím do mého domu!“ To mûl Antonio velkou radost. Mûl práci a cel˘ den
mohl nosit tûÏké sudy z lodi do mûsta. Pﬁí‰tû nûkdo druh˘ ﬁekl: „V pﬁístavu
kotví loì s obilím. Pﬁines mi prosím nûkolik pytlÛ do mého domu.“ AAntonio
mûl zase cel˘ den práci a nosil tûÏké pytle plné obilí do sklepÛ bohat˘ch
domÛ.
KdyÏ pﬁi‰el veãer a práce byla hotová, nastavil Antonio ruku a dostal za svou
celodenní námahu v˘platu. Na cestû domÛ pak za peníze nakoupil chleba, s˘r,
mléko, ovoce, nûkdy láhev vína a na nûkolik dní mûla celá rodina zase co jíst.
Pak se stalo, Ïe Antonio onemocnûl. Dostal zápal plic. KdyÏ d˘chal, píchalo
jej v plících, mûl horeãku a ka‰el. Nemohl jít na námûstí a hledat práci. Bez
práce pak nebyla v˘plata a nebylo ani za co koupit jídlo. Brzy byly v‰echny
zásoby snûdeny a do domu se nastûhoval hlad. Dûti plakaly a volaly: „Máme
hlad. Kdo nám pomÛÏe? Kdo nás zachrání?“
Pomoc v‰ak nepﬁicházela. Sousedi ﬁíkali: „Sami máme pro sebe jen to nejnutnûj‰í. Nemáme se o co s tebou rozdûlit. BÛh ti pomáhej!“
Ve mûstû bydlel jeden hostinsk˘. Chtûl si odvést jedno z Antoniov˘ch dûvãat,
aby mûl pomocnici pro svou hospodu a hospodáﬁství. KdyÏ vidûl Antoniovu
bídu, pﬁi‰el za ním s penûzi a povídá: „Antonio, vidí‰ to zlato? To v‰echno ti
dám, kdyÏ mi dá‰ jednu ze sv˘ch dcer!“
Do ruky vezmeme mû‰ec s penûzi.
Antonio se vydûsil.
„Moje dítû ti nedám!“ kﬁiãel. „OkamÏitû odejdi z mého domu!“
„Dobﬁe, jak chce‰,“ povídá hostinsk˘, „zítra uvidíme, aÏ se ti povede je‰tû
hÛﬁ.“ A ode‰el. Tak ubûhl den a pﬁi‰el veãer. Nebylo co jíst a dûti naﬁíkaly
a volaly: „Máme hlad. Kdo nám pomÛÏe? Kdo nás zachrání?“
KdyÏ pﬁi‰el nov˘ den, vstoupil do domu také hostinsk˘.
„Tak, jak se vede?“ zeptal se a zacinkal penûzi.
MÛÏeme také zacinkat mû‰cem.
Antonio nevûdûl, co má dûlat. KdyÏ mu nedá jedno ze sv˘ch dûtí, zemﬁou
hlady v‰ichni. Îena, dûti i on sám.
„Poãkej je‰tû do zítﬁka,“ odpovûdûl. „Musím si to rozmyslet.“
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Dal‰í den byl je‰tû hor‰í neÏ ten pﬁedchozí. Pﬁi‰la noc a v domû nebyl ani
kousek chleba, jen prázdné talíﬁe a prázdná spíÏ, jen hlad, nic neÏ hlad a dûti
naﬁíkaly a volaly: „Máme hlad. Kdo nám pomÛÏe? Kdo nás zachrání?“
Co jen se s nimi stane, kdyÏ ráno pﬁijde hostinsk˘?
Tu noc procházel ulicemi mûsta biskup Mikulá‰. Byl to biskup, kter˘ se
staral cel˘m sv˘m velk˘m a laskav˘m srdcem o lidi, kteﬁí ve mûstû Ïili.
Chodil a rozdával chléb hladov˘m a útûchu chud˘m, nemocn˘m a umírajícím. ·el také kolem domu dûlníka Antonia. Sly‰el náﬁek a prosby a vûdûl,
Ïe nemÛÏe jen tak projít a nezastavit se, kdyÏ lidé potﬁebují pomoc. Tak se
Mikulá‰ zastavil, vytáhl ze svého vaku tﬁi jablka, poloÏil je na práh dveﬁí a ‰el
dál, protoÏe na jin˘ch místech jej ãekali dal‰í.
Pak pﬁi‰lo ráno. Dûti se strachem vyhlíÏely z okna. Pﬁijde hostinsk˘? Odvede
si nûkoho s sebou? Najednou nûco uvidûly. Pﬁede dveﬁmi leÏela tﬁi zlatá
jablka. Byla pﬁekrásná a tak tûÏká, Ïe dveﬁe ‰ly jen stûÏí otevﬁít.
Pﬁed obraz Antoniova domu poloÏíme tﬁi zlatá jablka.
Nevûdûli, jestli mají dﬁív plakat nebo se smát. Bída byla pryã! Tak vybûhli
pﬁed dÛm a dûkovali Bohu za záchranu. Radovali se, tancovali, zpívali
a s nimi v‰ichni kolem. Radovali se a dûkovali Bohu z celého srdce.
Dûti mohou dekoraãním materiálem ozdobit svÛj dÛm.
Pﬁitom se nauãíme píseÀ:
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Samozﬁejmû, Ïe poznali, kdo jim pomohl. Byl to biskup Mikulá‰! Mikulá‰,
kter˘ procházel mûstem a kter˘ znal kaÏdého a vûdûl, co potﬁebuje.
Teì je chvíle, kdy mÛÏe vstoupit „Mikulá‰“. Dûti jej mohou pﬁivítat písní.
V men‰í skupinû „Mikulá‰“ prochází kolem obrazÛ domÛ, s kaÏd˘m se pozdraví
a kaÏdého se mÛÏe na nûco zeptat.
Vyprávíme o velké lásce, kterou má BÛh k lidem, a o tom, jak BÛh ãlovûku pomáhá a nikoho nenechává v nouzi. Lidé, kteﬁí to zakusili a vûdí, Ïe to tak je, umûjí
tuto lásku dávat dál. Pak se jejich Ïivot stane jedním velk˘m svátkem a jednou
velkou slavností.
Podle velikosti skupiny pak „Mikulá‰“ popﬁeje kaÏdému dítûti nûco dobrého
a poloÏí mu do obrazu jeho domu nadílku.
Nad obrazem hojnosti mÛÏeme vyslovit modlitbu:
Dobr˘ BoÏe,
dal jsi nám u‰i, abychom sly‰eli, a oãi, abychom vidûli.
Dej nám otevﬁené u‰i a otevﬁené oãi,
abychom vidûli a sly‰eli, co potﬁebují také druzí lidé.
Dal jsi nám ruce, abychom mohli pracovat.
Dej nám také dobré srdce, abychom druh˘m rozumûli.
Dej nám odvahu zastavit se tam, kde to bude tﬁeba.
Amen.
Spoleãnû rozbalíme sladkosti a radujeme se. Je dobré, kdyÏ „Mikulá‰“ zÛstane
mezi dûtmi a raduje se s nimi.
Dárky mÛÏeme rozdat i bez pﬁítomnosti toho, kdo pﬁedstavuje svatého Mikulá‰e.
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O PROMùNù KAMENNÉHO SRDCE
POMÒCKY
Pro kaÏdého ‰átek nebo ãtverec papíru rÛzné barvy, vût‰í bíl˘ ‰átek, svíce, zápalky,
dﬁívka, prouÏky tvrdého papíru nebo vûtviãky z jehliãnatého stromu, vût‰í kámen,
pol‰táﬁek ve tvaru srdce nebo srdce z papíru, pro kaÏdého ãajovou svíci, dekoraãní
materiál vhodn˘ k vytvoﬁení obrazu srdce, pﬁíp. nadílka.
K TÉMATU
Mnoho vûcí, které nás obklopují, je urãeno spoleãností, ve které Ïijeme, a ovlivnûno její snahou po hospodáﬁském rÛstu a prosperitû. Je dobﬁe, kdyÏ se lidé snaÏí
efektivnû hospodaﬁit, ale ãasto je to tak, Ïe se rostoucímu blahobytu podﬁizuje
v‰echno ostatní. Na‰e zacházení s pﬁírodou a se v‰ím Ïiv˘m, ale také ná‰ vztah
k druh˘m lidem je touto skuteãností poznamenán. Lehce pﬁehlédneme, Ïe se ná‰
Ïivot toãí kolem vûcí, penûz, jídla a pití a vztahy mezi lidmi zÛstávají opomíjeny.
Následující legenda vypravuje o tomto aktuálním problému. MÛÏeme z ní vyãíst
návod, jak vyléãit majetkem „zkamenûlé srdce“.
PRÒBùH SETKÁNÍ
Postavíme se do kruhu, podáme ruku sousedovi a ten pak podá ruku svému sousedovi, dokud se nedrÏíme za ruce v‰ichni. Pﬁivítáme se.
Podobnû jako v pﬁedchozích setkáních stavíme ze ‰átkÛ nebo z barevn˘ch papírÛ
domy a uprostﬁed nich sloÏíme z vût‰ího bílého ‰átku kostel, ke kterému vytvoﬁíme cesty.
Podle toho, zda setkání zaﬁazujeme samostatnû, nebo navazuje na
pﬁedchozí texty, zvolíme vhodn˘
úvod.
Mûsto, které jsme postavili, se
jmenuje…
Dûti mohou doplnit.
Bydlí v nûm…
Dûti si moÏná vzpomenou, co se
v nûm odehrálo.
Ve mûstû stál také dÛm, ve kterém se odehrál ná‰ pﬁíbûh.
Z tmavého ‰átku sloÏíme je‰tû jeden dÛm a postavíme jej mezi ostatní.
Je to pﬁíbûh o promûnû jednoho srdce, které bylo jako z kamene.
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Po‰leme po kruhu tûÏ‰í kámen a kdo jej drÏí, mÛÏe ﬁíkat ostatním, jak˘ je.
Napﬁ. Kámen je tûÏk˘, studen˘, ‰ed˘, velk˘, ostr˘. Atd.
Kámen poloÏíme do obrazu domu.
Zaãneme vyprávût:
V domû, kter˘ stál ve starém mûstû Myra
na pobﬁeÏí, kde také bydlel biskup Mikulá‰, Ïil ãlovûk jménem Avarrizzo.
Lidé o nûm ﬁíkali, Ïe má srdce jako kámen. Byl totiÏ…
Opakujeme v˘povûdi dûtí o kameni.
Jak se to stalo?
Avarrizzo chtûl b˘t ze v‰ech nejlep‰í, ze
v‰ech nejbohat‰í, ze v‰ech nejslavnûj‰í, ze v‰ech nejmocnûj‰í, ze v‰ech první…
Dûti doplÀují, co je‰tû mohl Avarrizzo chtít.
Avarrizzo chtûl mít v‰eho hodnû. Chtûl v‰eho hodnû vlastnit, chtûl v‰echno
pevnû drÏet v rukou a s nik˘m se o nic nechtûl dûlit.
Gestem rukou, které „hrabou pro sebe“, znázorníme chamtivost. Dûti mohou
gesto opakovat.
Jednoho dne v‰ak usly‰el Avarrizzo hlas. Ani nevûdûl, odkud se vzal, jestli ho
sly‰el ve snu, nebo opravdu zaslechl nûãí slova. Ten hlas mu ﬁíkal: „Avarrizzo,
jestli chce‰ b˘t nejbohat‰ím a nejmocnûj‰ím ãlovûkem v tomto mûstû a v celé
zemi, mÛÏe‰ se jím stát!“
„Ano, ano,“ odpovûdûl Avarrizzo, „uÏ dlouho si nepﬁeji nic jiného!“
„Dobﬁe, ale bude tû to nûco stát. Dej mi své srdce a já ti místo nûj dám srdce
z kamene. Takového srdce se nedotknou ani slzy lidí, ani Ïádná nouze, bída
nebo prosba. KdyÏ ho bude‰ mít, nebude‰ muset brát na nikoho ohled. Na
nikom ti nebude záleÏet a s nik˘m se nebude‰ muset dûlit. V‰e bude jen tvoje
a bude‰ nejbohat‰ím a nejmocnûj‰ím ãlovûkem v celé zemi. Souhlasí‰ s touto
v˘mûnou?“
Avarrizzo, jehoÏ srdce bylo tvrdé uÏ dlouhou dobu, se nerozm˘‰lel a rád vymûnil své srdce za srdce z kamene.
Od té chvíle nemûl Avarrizzo Ïádné zábrany a ohledy. Bral chud˘m, kteﬁí nic
nemûli, své sluÏebníky odmûÀoval hladem, potﬁebné vyhánûl ode dveﬁí a psy
a koãky, kteﬁí se k nûmu chtûli pﬁitulit, odhánûl a házel po nich kameny.
Îena a dûti se ho bály. Avarrizzo znal jen jediné: „Peníze, peníze, peníze!
Majetek, majetek, majetek! Moc, moc, moc!“
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Tak znûlo po nocích Avarrizzov˘m domem a jak plynuly dny, t˘dny a mûsíce,
v‰ichni od nûj pomalu ode‰li. KdyÏ Avarrizzo otevﬁel dveﬁe, nikdo za nimi
nestál. Nemohl ani po nikom hodit kamenem a nikomu vynadat. ZÛstal
úplnû sám.
Ve mûstû v‰ak Ïil je‰tû jeden ãlovûk. Byl to biskup Mikulá‰. Znal v‰echny lidi
ve mûstû, znal velké i malé, staré i mladé, bohaté i chudé, znal jejich radosti
i trápení. Mûl dobré srdce a vûdûl mnoho o jejich Ïivotû a potﬁebách. Znal
jejich srdce a znal i Avarrizzovo srdce. Vûdûl, Ïe je jako z kamene, a bylo mu
ho líto. ¤íkal si: ‚Ten muÏ je tak bohat˘, a pﬁesto je tak chud˘.‘ ‚Je to ãlovûk,
a pﬁesto je tak nelidsk˘.‘ ‚Nikoho nemiluje a nikdo nemiluje jeho. Se v‰emi
se hádá a v‰ichni se hádají s ním.‘
Mikulá‰ vûdûl, Ïe BÛh miluje kaÏdého ãlovûka a Ïe má pro kaÏdého dost veliké srdce. Mikulá‰ chce tuto lásku dát i Avarrizzovi. Pﬁeje mu, aby nebyl
sám, aby byl ‰Èastn˘ a aby na‰el pokoj. Rozhodl se, Ïe Avarrizza nav‰tíví,
a zaklepal na jeho dveﬁe. Avarrizzo je otevﬁel s nadávkou na rtech, ale
Mikulá‰ se na nûj podíval pohledem pln˘m lásky, vy‰el mu vstﬁíc, objal ho
a ﬁekl: „Avarrizzo, BÛh tû má rád a nechce, abys byl ne‰Èastn˘. I já tû mám
rád a nechci, abys byl ne‰Èastn˘.“
Naznaãíme gesto, s jak˘m vy‰el Mikulá‰ Avarrizzovi vstﬁíc, a dûti je mohou
zopakovat.
Na nûco takového nebyl Avarrizzo pﬁipraven˘. Nûco takového opravdu neãekal. Vstﬁícnost a laskav˘ pozdrav se dotkl jeho studeného srdce a napadlo
ho: „Ano, v‰echno mám, a pﬁesto mi nûco chybí. Láska mi chybí,“ uvûdomil
si. „Nemám Ïádnou lásku, a proto mne nikdo nemiluje.“
„Jak si mÛÏu lásku koupit?“ Ptá se Avarrizzo Mikulá‰e. „Chybí mi. Zaplatím, kolik bude‰ chtít.“ „Láska se nedá koupit,“ odpovûdûl biskup. „Lásku
získá‰ jen tím, Ïe ji bude‰ rozdávat. PomÛÏu ti, jestli chce‰.“ A Avarrizzo,
kter˘ byl bohat˘ a mûl v‰echno, jen lásku ne, souhlasil.
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Spoleãnû s Mikulá‰em pﬁem˘‰lel, co by mohl dûlat, aby jeho srdce pﬁestalo
b˘t z kamene a aby je naplnila láska.
Vyzveme dûti, aby poradily Avarrizzovi,
co má dûlat, aby nemûl srdce jako z kamene.
Kdo má nápad, zapálí ãajovou svíci, postaví
ji do obrazu Avarrizzova domu a svÛj nápad
ﬁekne ostatním.
Nebylo to lehké a nûjak˘ ãas trvalo, neÏ
Avarrizzo pﬁestal myslet jen na sebe. Jeho
dÛm se pomalu naplÀoval svûtlem, jak se
k nûmu vraceli lidé. Lidé si jej zaãali váÏit, Ïena a dûti se ho pﬁestaly bát,
koãky a psi pﬁed ním pﬁestali utíkat. Do jeho srdce se vrátil pokoj.
Svûtlo a zájem o druhé naplnil i jeho srdce. UÏ nebylo z kamene. Bylo to opût
milované srdce milujícího ãlovûka.
Ke kameni do obrazu Avarrizzova domu poloÏíme mal˘ pol‰táﬁ ve tvaru srdce
nebo srdce vystﬁiÏené z papíru.
Avarrizzo uÏ nemûl takov˘ majetek a bohatství jako dﬁív. Byl v‰ak bohat˘ radostí druh˘ch. Biskup Mikulá‰, kter˘ vûdûl, Ïe BÛh má veliké srdce, pﬁi‰el
s podobnû velik˘m srdcem k Avarrizzovi, aby se i jeho srdce stalo velik˘m
srdcem.
Dûti mohou udûlat samy nebo spoleãnû s dospûl˘mi obraz srdce z papíru, z dekoraãního materiálu nebo jin˘m vhodn˘m zpÛsobem a poloÏit je do obrazu svého
domu (viz obr. na protej‰í stranû dole).

1. Vytvoﬁíme si z formátu A4 ãtverec.
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2. Pﬁehneme papír na polovinu.

3. Pﬁehnemem papír je‰tû jednou na
polovinu.

4. Pﬁehneme papír úhlopﬁíãnû.

5. Pﬁedkreslíme si na nûj obrys srdce
a vystﬁihneme jej.

6. Po rozloÏení vznikne „srdíãkov˘
ãtyﬁlístek“. Promáãkneme k sobû prostﬁední srdíãka. Hrana a se musí dot˘kat hrany b.

7. Upravíme skládanku tak, aby se
nerozevírala.
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Na závûr zazpíváme píseÀ:

Písní mÛÏeme pﬁivítat „Mikulá‰e“, kter˘ vstoupí a pozdraví dûti. Postaví se doprostﬁed kruhu a prohlédne si domy ve mûstû, zvlá‰tû dÛm Avarrizza. Zeptá se
dûtí, co se v tomto domû stalo, a nechá si vyprávût pﬁíbûh. Ujistí dûti, Ïe BÛh má
pro kaÏdého veliké srdce, a proto mûl veliké srdce i on. Lidé si dodnes na jeho památku dávají dárky a mají veliké srdce jeden pro druhého. „Mikulá‰“ pak poloÏí
dárky do domÛ v‰em dûtem. Pak se mÛÏeme postavit kolem obrazu a vyslovit dík
za BoÏí dobrotu. Teprve teì nadílku rozbalíme, radujeme se a slavíme. Je dobré,
kdyÏ „Mikulá‰“ s dûtmi zÛstane.
Nadílku mÛÏeme dûtem rozdat i bez pﬁítomnosti „Mikulá‰e“.
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O ZÁCHRANù LIDÍ P¤ED HLADEM
POMÒCKY
Pro kaÏdého ‰átek nebo ãtverec papíru rÛzné barvy, vût‰í bíl˘ ‰átek, svíce, zápalky,
dﬁívka nebo prouÏky tvrdého papíru nebo vûtviãky z jehliãnatého stromu, pﬁíp.
nadílka.
K TÉMATU
V Ïivotû jsou nejen chvíle sytosti a blahobytu, ale také okamÏiky hladu a Ïíznû.
Hladovût a Ïíznit mÛÏe nejen na‰e tûlo, ale také na‰e nitro. Velká ãást lidstva hladoví tûlesnû, ale mnoho lidí hladoví také po lásce a porozumûní, po pﬁijetí a svobodû. Legenda ukazuje svatého Mikulá‰e jako ãlovûka, kter˘ se s dÛvûrou v Boha,
kter˘ sytí, angaÏuje za nasycení hladov˘ch a z této dÛvûry se mu podaﬁilo nemoÏné. Znovu potvrzuje skuteãnost, Ïe ten, kdo dává, dostává mnohonásobnû víc.
PRÒBùH SETKÁNÍ
ProtoÏe se pﬁíbûh odehrává podobnû jako pﬁedchozí legendy ve mûstû Myra,
uspoﬁádáme zaãátek setkání z v˘‰e uveden˘ch ãinností tak, aby na jeho konci
vznikl tento obraz.
Mûsto, ve kterém se ná‰ pﬁíbûh stal, se
jmenuje Myra. Bydlí v nûm mnoho lidí
a také biskup Mikulá‰. Kolem mûsta
jsou pole, na kter˘ch zraje úroda, aby
lidé mûli co jíst. Kolem mûsta jsou studny, které dávají vodu zvíﬁatÛm i lidem,
aby neumﬁeli Ïízní. Lidé spolu v Myﬁe
Ïili a dûlili se o chléb a o vodu, kterou jim
dávala jejich zemû.
Po‰leme po kruhu dÏbán s vodou a ko‰ík s naláman˘m chlebem. Kdo chce, mÛÏe
si chléb vzít a sníst nebo se napít.
Jednoho roku v létû svítilo slunce mnoho
dní a bylo veliké horko a sucho. Tráva se
zbarvila hnûdû a úroda na polích uschla.
Na obloze nebyl jedin˘ mrak, ze kterého
by zapr‰elo, a studny s vodou vyschly.
Voda byla uÏ jen v nûkolika nejhlub‰ích
studnách. Jedna taková hluboká studna
byla uprostﬁed mûsta. Îeny k ní pﬁicházely s vûdry a dÏbány, nabíraly vodu
a pak ji opatrnû nosily domÛ jako vzácn˘ poklad.
Ko‰ík se zbytkem chleba a dÏbán se zbytkem vody postavíme doprostﬁed obrazu.
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V tom roce zemﬁelo mnoho zvíﬁat a v zemi byl velik˘ hlad. V‰echny s˘pky
s obilím uÏ byly prázdné. Veãer dûti nemohly usnout hlady, prosily své maminky, aby jim daly chléb, ale Ïádn˘ chléb nebyl.
Aby dûti zapomnûly na hlad, zpívaly jim maminky alespoÀ písnû:

Veãer procházel mûstem biskup Mikulá‰. Sly‰el, jak dûti naﬁíkají a prosí
o chléb, a sly‰el, jak jim maminky zpívají. Okny vidûl velikou nouzi a bolest
a rád by pomohl, ale ani on sám nemûl kousek chleba.
Jednoho dne se do pﬁístavu mûsta blíÏila loì. Pﬁiplouvala z dalek˘ch krajÛ
a byla aÏ po okraj naplnûna obilím. Mikulá‰ byl toho dne opût na cestû
mûstem, kdyÏ potkal chlapce, kter˘ nesl holubici.
„Kdo jsi a kam jde‰?“ zeptal se jej Mikulá‰.
„Jsem Joná‰ a má holubice je zesláblá a hladová. UÏ nemám nic, co bych jí
dal. Jdu do pﬁístavu. Je tam loì plná obilí.“
Mikulá‰ vzal Joná‰e za ruku a ‰el do pﬁístavu s ním. Cestou pﬁem˘‰lel:
‚Z obilí mÛÏe b˘t mouka, z mouky chléb a byl by konec hladu.‘
KdyÏ pﬁi‰el Mikulá‰ s Joná‰em k lodi, bylo tady uÏ veliké mnoÏství lidí.
Vojáci stáli kolem lodi s kopím namíﬁen˘m proti nim a hlídali obilí. KdyÏ
to Mikulá‰ uvidûl, zavolal: „Kde je kapitán?“
„Tady jsem,“ ozval se kapitán. „Mohu za tebou na loì?“
„MÛÏe‰, ale jen ty sám,“ odpovûdûl kapitán. Vojáci poloÏili z lodi na bﬁeh
prkno a Mikulá‰ po nûm pﬁe‰el.
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„Co chce‰?“ zeptal se Mikulá‰e kapitán.
„Lidé ve mûstû trpí velikou nouzí a hladem. Prodej nám ãást svého nákladu.“
„To nemohu! Náklad patﬁí císaﬁi a je pﬁesnû zváÏen. KdyÏ mu jej nepﬁedám
cel˘, budu potrestán.“
„Ale lidé zemﬁou hlady, kdyÏ jim nepomÛÏe‰,“ ﬁekl dÛraznû Mikulá‰.
„Má hlava je mi milej‰í neÏ vá‰ hlad!“ odpovûdûl je‰tû dÛraznûji kapitán.
‚JeÏí‰ pﬁece nasytil pûti chleby velik˘ zástup a je‰tû zbylo dvanáct ko‰Û,‘ pomyslel si Mikulá‰ a ﬁekl: „Pomoz nám a na tvé lodi nebude chybût ani
zrnko!“
„Dobﬁe, zkusíme to. Dám vojákÛm pﬁíkaz, aby vynosili nûkolik pytlÛ
s obilím. KdyÏ loì nebude lehãí. MÛÏete si je nechat.“
A vojáci vynosili mnoho pytlÛ s obilím z lodi na pevninu, ale zrní na lodi neub˘valo. Pak Mikulá‰ zavolal: „Staãí! UÏ máme dost aÏ do pﬁí‰tích Ïní
a zbude je‰tû i obilí k jarnímu setí. Hlad a bída skonãily!“
Kapitán i vojáci se divili a nevûﬁili sv˘m oãím. Lidé chválili Boha a ﬁíkali, Ïe
je to zázrak. Vojáci odloÏili zbranû, lidé si podali ruce, byli ‰Èastní, dûkovali
biskupu Mikulá‰i, namleli mouku, napekli chléb, rozdávali jej mezi sebou
a zpívali.
Zazpíváme píseÀ:

Na konec setkání mÛÏeme podobnû jako v pﬁede‰l˘ch setkáních zaﬁadit náv‰tûvu „Mikulá‰e“ a nadílku.
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O VZÁCNÉM KOBERCI
POMÒCKY
Velká svíce a zápalky, dostateãnû velké kulaté klubíãko pﬁírodního provazu, mal˘
koberec, vût‰í bíl˘ ‰átek, pro kaÏdého ‰átek nebo ãtverec papíru rÛzné barvy, materiál na v˘robu kobereãkÛ, pﬁíp. nadílka.
K TÉMATU
Îivot je velik˘ dar a lidé ãasto pﬁirovnávají Ïivot ke koberci. Je také jakoby
utkan˘ z mnoha vláken a mnohdy ani nevíme, proã jsou tak zapleteny. KdyÏ se
v‰ak podíváme na celek, uvidíme krásné a jedineãné dílo, protoÏe právû nejrÛznûj‰í barvy, uzlíky, smyãky a vlákna dûlají koberec kobercem a Ïivot Ïivotem.
Legenda nám ukazuje, Ïe Ïivot je jako vzácn˘ koberec, kter˘ smíme tkát a kter˘
se nedá jen tak jednodu‰e prodat nebo vyhodit.
PRÒBùH SETKÁNÍ
Postavíme se do kruhu, podáme si ruce
a pﬁivítáme se.
Vytvoﬁili jsme kruh. Jeho tvar nám mÛÏe
pﬁipomenout zemi, slunce, mûsíc, hvûzdu
nebo kvût.
Dûti mohou doplÀovat dal‰í slova.
O tom v‰em si dnes budeme vyprávût,
protoÏe to v‰echno spolu souvisí. Jedno
je spojeno s druh˘m, jedno závisí na druhém a jedno patﬁí ke druhému podobnû jako patﬁí jeden ãlovûk ke druhému ãlovûku.
Podíváme se, kdo nás drÏí za jednu ruku a kdo nás drÏí za druhou ruku,
a pokud se neznáme, mÛÏeme se pozdravit a pﬁedstavit se. Nikdo není na
svûtû sám. Jsme spojeni s druh˘mi lidmi.
Dûti se mohou posadit na zem a kutálet si
po zemi klubíãko. Nejprve na pravou stranu
od jednoho ke druhému tak, aby vznikl kruh.
Pak také pﬁes stﬁed, aby vznikly „cesty“ od
jednoho ke druhému. Pokud se dûti neznají,
mohou pﬁitom vyslovit své jméno.
V men‰í skupinû na sebe mohou dûti volat
jménem ve chvíli, kdy se klubíãko kutálí
v kruhu od jednoho ke druhému. Klubíãko
posíláme tak dlouho, dokud se úplnû neroz40

motá. Pokud se nûkomu klubíãko zastaví uprostﬁed, pomÛÏeme mu je dát znovu
do pohybu.
Je to jako v Ïivotû. KdyÏ se nûkdo zastaví, potﬁebuje druhého, aby mu pomohl jít dál.
Provázky necháme leÏet, a pokud to jde, mohou dûti zÛstat sedût v kruhu na
zemi.
Podíváme se, kolik nám vzniklo rÛzn˘ch cest a ke kolika rÛzn˘m lidem vedou.
Pﬁitom mÛÏeme zpívat píseÀ:

KdyÏ jsou lidé spolu, je jim dobﬁe. Mohou se drÏet jeden druhého, opﬁít se
jeden o druhého, vyprávût jeden druhému a naslouchat jeden druhému.
Jsme spojeni jeden s druh˘m. Dobr˘ BÛh spojuje na‰e Ïivoty s Ïivoty
druh˘ch lidí. Spojuje v‰echno se v‰ím.
Dobr˘ BoÏe, z tebe v‰echno vychází a k tobû v‰echno smûﬁuje, s tebou je
v‰echno spojeno a ty spojuje‰ i nás. Dûkujeme ti.
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KdyÏ mají lidé nûco spoleãného, kdyÏ mají spoleãn˘ sen, spoleãn˘ úkol, tak
umí i spoleãnû pracovat. Lidé, o kter˘ch si dnes budeme povídat, si chtûli postavit mûsto. Nejprve si na‰li místo, které se jim líbilo a kde se spojovalo
mnoho cest.
Podobn˘ obraz máme pﬁed sebou a vznikl rozmotáním klubíãka.
Pak na‰li místo, které je uprostﬁed, a na tom místû postavili velk˘ dÛm, aby
se v nûm mohli scházet, chválit Boha, slavit a dûkovat mu za svÛj Ïivot.
¤íkali: „Dobr˘ BoÏe, dûkujeme ti, Ïe máme ruce, abychom mohli pracovat,
a Ïe máme sílu, abychom mohli postavit mûsto, kde budeme bydlet.“
Do stﬁedu obrazu opatrnû poloÏíme velk˘ bíl˘ ‰átek a sloÏíme jej do
tvaru domu tak, aby se provázky neposunuly.
KaÏdé dítû si vezme jeden ‰átek
nebo papír a na místû, kde sedûlo,
z nûj sloÏí obraz svého domu.
KaÏd˘ den lidé vycházeli ze sv˘ch
domovÛ a pﬁicházeli do velkého
domu uprostﬁed na námûstí. Tam
zapalovali svíce, znamení toho, Ïe
BÛh je s nimi.
Zapálíme svíci a postavíme ji na ‰átek znázorÀující kostel.
Lidé se modlili, zpívali a vyprávûli si mezi sebou o sv˘ch starostech a radostech. Jednoho dne pﬁinesl jeden star˘ muÏ a jeho Ïena do kostela koberec. Byl
také star˘, pro‰lapan˘ a vybledl˘, ale pﬁesto byl velmi
vzácn˘. Staﬁeãek se staﬁenkou vyprávûli o svém koberci pﬁíbûh, kter˘ bych vám chtûl(a) taky vyprávût.
Dobﬁe poslouchejte.
Pokud máme mal˘ koberec, poloÏíme jej na ‰átek vedle
svíce.
Koberec dostali pﬁed mnoha a mnoha lety jako svatební dar. Udûlal jim velikou radost. Byl vzácn˘
a urãitû moc drah˘. âasto pozorovali jeho barvy
a tvary a ﬁíkali: „Ten koberec je jako ná‰ Ïivot. Podobnû jako jsou spleteny jeho nitû, tak jsme spojeni
mezi sebou a tak jsme spojeni také s ostatními lidmi
a se v‰emi Ïiv˘mi tvory, se zvíﬁaty, s kvûtinami, se
sluncem, mûsícem i hvûzdami. Tak jako se na koberci
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stﬁídají svûtlá a tmavá místa, tak se i v na‰em Ïivotû stﬁídá tma a svûtlo, den
a noc, radost a smutek. To v‰echno jsme uÏ v na‰em Ïivotû proÏili. Nûkdy byla
nit pﬁíli‰ tenká a hrozilo, Ïe se roztrhne, nûkdy se nit zamotala tak, Ïe jsme
ji museli pracnû a opatrnû rozmotávat. Nûkdy ‰lo tkaní Ïivota pûknû od
ruky, nûkdy to ‰lo velmi tûÏce. Mnohdy jsme nemûli chuÈ a také ani sílu.“ Tak
vyprávûl staﬁeãek se staﬁenkou a lidé pozornû naslouchali.
Jak ‰el ãas, oba zestárli, dûti vyrostly, ode‰ly z domu a oni zÛstali sami. Byli
nemocní a se‰lí a protoÏe uÏ nemohli tolik pracovat, pﬁi‰la bída. Nemûli
peníze na Ïivobytí. V‰echno, co mûli, prodali, aby si mohli koupit chleba,
a jednou veãer pﬁi‰la chvíle, kdy se rozhodli, Ïe musejí prodat i to nejmilej‰í, co mají, svÛj koberec. Hned ráno chtûl staﬁeãek koberec vzít a odnést
jej na trh. ·li spát smutní a zamy‰lení a smutnû zaãal i dal‰í den. Staﬁeãek
vstal uÏ brzy ráno, koberec smotal, svázal, poloÏil si jej na ramena a vydal
se na trh.
Koberec, kter˘ leÏí na ‰átku, mÛÏeme pomalu smotat a necháme ho leÏet.
Na trhu k nûmu pﬁi‰el obchodník. Byl zvlá‰tní. Mûl dlouh˘ plá‰È a kapuci staÏenou tak, Ïe mu nebylo vidût do obliãeje. Obchodník si ten star˘, pro‰lapan˘
a vybledl˘ koberec prohlédl a nabídl za nûj starci velkou ãástku penûz. Staﬁík
se zaradoval a koberec prodal. Napadlo jej: ‚Teì mohu nakoupit jídlo a moje
Ïena i já budeme mít dlouho co jíst.‘ Z velké radosti vypil v hospodû sklenici
vína a vydal se na zpáteãní cestu.
KdyÏ do‰el domÛ, vítala jej jeho Ïena s velkou radostí a vyprávûla mu:
„Pﬁedstav si, muÏi, byl tady jeden star˘ a velice zvlá‰tní kupec. Mûl dlouh˘
plá‰È a kapuci ve tváﬁi a pﬁinesl mi dar. Podívej se!“ Povídá staﬁenka a ukazuje svému muÏi jejich star˘, pro‰lapan˘ a vybledl˘ koberec, kter˘ s nimi
proÏil v‰echny radosti a starosti jejich spoleãného Ïivota.
KdyÏ si pak oba vzpomnûli, jak vypadaly oãi toho neznámého kupce, poznali
ho. Byl to Mikulá‰, biskup jejich mûsta. Zvali jej ãasto do svého domu a on
pﬁicházel rád. Poznali jej uÏ podle klepání…
Teì je chvíle, kdy mÛÏe na dveﬁe zaklepat „Mikulá‰“, vstoupit a uvést se tûmito
nebo podobn˘mi slovy:
„Nezlobte se, ale trochu jsem poslouchal za dveﬁmi. Dobﬁe si vzpomínám na
tu staﬁenku i staﬁeãka. Nebyli bohatí, ale umûli se s druh˘mi rozdûlit i o to
málo, co mûli. V‰ichni je mûli rádi a zvlá‰È dûti je mûly rády. Pro kaÏdého si
na‰li ãas a kaÏdého pﬁijali, kdyÏ pﬁi‰el se svou radostí nebo se sv˘m smutkem.
S tím, kdo se radoval, se radovali, a s tím, kdo plakal, plakali, tû‰ili ho a dodávali mu odvahu. V jejich domû byl pokoj a mír a kaÏd˘ odcházel z jejich
domu obdarován. BÛh je rád, kdyÏ lidé myslí jeden na druhého a kdyÏ vûdí,
Ïe jsou jeden s druh˘m spojeni jako nitky na koberci.“
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V men‰í skupinû mÛÏeme zaﬁadit spoleãnou práci dûtí a dospûl˘ch.
„Vyrobíme si podobné koberce, jaké mûli staﬁeãek se staﬁenkou, a já vám
potom na nû poloÏím dárek.“
„Mikulá‰“ nebo jeho pomocníci dají kaÏdému dítûti materiál k v˘robû koberce.
Technika v˘roby kobereãku je libovolná. MÛÏeme jej utkat z prouÏkÛ papíru, proplétáním kouskÛ vlny nebo mÛÏeme pouÏít kobereãky, které dûti vyrábûly jindy.

1. Ohebn˘ proutek sváÏeme tak, aby vznikl kruh.

2. Kruh propleteme nití.

3. Z kouskÛ látek, barevné vlny, bavlnek nebo
l˘ka tkáme vzor provlékáním osnovou.

1. V tvrdém barevném
papíru formátu A4 prostﬁíháme prouÏky pﬁibliÏnû 2 cm ‰iroké. Na
okrajích zachováme lem
asi 3 cm.

2. Pﬁipravíme si 2 cm
‰iroké prouÏky mûkkého
papíru ve dvou barvách
na proplétání. ProuÏky
stﬁídavû vplétáme a rovnáme co nejblíÏe k sobû.

3. Chceme-li mít skládanku pevnûj‰í, pﬁilepíme
konce prouÏkÛ lehce ke
spodnímu papíru. Pokud
jsme nechali ‰ir‰í lem,
mÛÏeme na nûm nastﬁíhat
tﬁepení.

Kdo má koberec hotov˘, poloÏí jej do obrazu svého domu. „Mikulá‰“ pak „klepe
na jednotlivé domy“, zdraví se s jejich „obyvateli“ a pokládá dûtem na-dílku na
jejich koberec. Nadílku necháme leÏet.
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„Mikulá‰“ mÛÏe zakonãit rozdávání nadílky modlitbou:
Dobr˘ BoÏe,
daroval jsi nám Ïivot a spojuje‰ Ïivoty
lidí, aby Ïivot pokraãoval. Nûkdy se
na‰e Ïivoty zamotají a vztahy a vazby
mezi lidmi se roztrhnou. KdyÏ si lidé
pﬁestanou rozumût a rodiãe nebo pﬁátelé se rozejdou, kdyÏ nûkdo umﬁe
a lidi rozdûlí smrt, nemoc, nenávist
nebo hnûv, je to smutné a bolestné.
Pﬁesto v‰echno nám dává‰ do rukou dal‰í a dal‰í nitû, ze kter˘ch mÛÏeme tkát
svÛj Ïivot jinak a novû. Dûkujeme ti a prosíme tû, pomáhej nám, abychom
nepﬁetrhli nit, která nás spojuje s tebou. Amen.
Na závûr zazpíváme píseÀ a „Mikulá‰“ odejde, pﬁíp. zÛstane a bude slavit spoleãnû s ostatními lidmi. AÏ teì si dûti mohou vzít nadílku.
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O ZÁCHRANù P¤ED LOUPEÎNÍKY
POMÒCKY
Velk˘ bíl˘ ‰átek nebo ãtyﬁi bílé ‰átky, dva ãervené ‰átky, rekvizity pﬁedstavující zaﬁízení domu napﬁ. truhlice, váza s kvûtinami, pol‰táﬁek, stoleãek a Ïidle, zrcadlo,
hodiny, ikona zobrazující svatého Mikulá‰e, ‰est ãern˘ch ‰átkÛ, svíce a zápalky,
pro kaÏdého zmen‰en˘ obrázek svatého Mikulá‰e a ‰átek, pﬁíp. nadílka.
Jako ikonu a obrázky mÛÏeme pouÏít barevnû nakopírovan˘ obraz z titulní strany.
K TÉMATU
Lidsk˘ Ïivot naplÀují vedle radostn˘ch chvil i okamÏiky strachu, obav a nejistot.
Obojí patﬁí k Ïivotu. Tato legenda ze Ïivota svatého Mikulá‰e nabízí návod, jak se
vyrovnat se strachem, obavami, nejistotou a s tím stinn˘m, co v kaÏdém ãlovûku
dﬁímá. V legendû zpÛsobuje biskup Mikulá‰ promûnu divok˘ch loupeÏníkÛ. Promlouvá k nim a pﬁimûje je napravit zlo, které zpÛsobili. Na druhé stranû se mu
podaﬁí pﬁimût ke zmûnû sm˘‰lení také bohatého a do sebe zahledûného kupce.
Mikulá‰ dosahuje smíﬁení mezi kupcem a loupeÏníky, mezi bohat˘mi a chud˘mi.
PRÒBùH SETKÁNÍ
Sedíme v kruhu. Podíváme se na sebe a pozdravíme se.
Vezmeme sloÏen˘ bíl˘ ‰átek a kdo chce,
mÛÏe ﬁíkat, co bílého dnes vidûl.
Rozhlédneme se po místnosti a kdo chce,
mÛÏe ﬁíkat, kde je nûco bílého.
Podíváme se jeden na druhého a kdo chce
mÛÏe ﬁíkat, co má na sobû bílého.
S nûkolika dûtmi – tﬁeba v‰emi, které mají na sobû nûco bílého – rozloÏíme
uprostﬁed velk˘ bíl˘ ‰átek a sloÏíme z nûj obraz domu. Místo jednoho velkého
bílého ‰átku, mÛÏeme pouÏít ãtyﬁi malé bílé ‰átky.
Stﬁechu domu mÛÏeme zv˘raznit ãerven˘mi ‰átky.
Podíváme se na obraz domu a zkusíme
postavit podobn˘ dÛm sami ze sebe.
Dobﬁe se postavíme, aby mûl pevné základy. Narovnáme se, aby mûl pevné zdi.
Zvedneme ruce, aby mûl pevnou stﬁechu.
DÛm má i okna a dveﬁe. MÛÏeme se jeden
na druhého podívat.
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Dûti se sv˘mi rodiãi mohou gesty znázornit spoleãn˘ dÛm.
Posadíme se.
Ná‰ dÛm je velik˘, krásn˘ a je v nûm mnoho vzácn˘ch
vûcí. Zavﬁeme oãi a pﬁedstavíme si, jaké to v nûm mÛÏe
b˘t.
Dûti mÛÏeme v jejich pﬁedstavách doprovázet slovy. Pomalu procházíme jednotliv˘mi místnostmi, otevíráme dveﬁe
a nakonec vstoupíme do té nejkrásnûj‰í. Pak oãi otevﬁeme
a kdo chce, mÛÏe ﬁíkat, co v této místnosti v‰echno je.
Napﬁ. Krásn˘ koberec, plno svûtla, poãítaã. Apod.
Nûkteré z vûcí, které mohou dûti jmenovat, máme pﬁipravené a poloÏíme je
do obrazu domu. Po obvodu obrazu domu poloÏíme koberec, truhlu se zlatem
a stﬁíbrem, pol‰táﬁky, zrcadlo, hodiny – v‰e by mûlo b˘t v pﬁimûﬁené velikosti, aby
obraz nezanikl.
Pﬁem˘‰líme, komu mÛÏe tento velik˘ a krásn˘ dÛm
s mnoha vzácn˘mi vûcmi patﬁit, a necháme dûti odpovídat.
Velik˘ a krásn˘ dÛm pln˘ vzácn˘ch vûcí patﬁí
do pﬁíbûhu, kter˘ si budeme vyprávût. Patﬁil jednomu bohatému kupci, kter˘ se jmenuje Timofej
a Ïije v daleké zemi, v Rusku.
V domû je kromû mnoha vzácn˘ch kobercÛ, obrazÛ, ‰perkÛ, skﬁíní…
Opakujeme v˘povûdi dûtí.
…také jeden zvlá‰tní obraz. Je to obraz svatého
Mikulá‰e.
Vezmeme do ruky ikonu a obejdeme s ní pomalu kruh, aby si ji mohl kaÏd˘
dobﬁe prohlédnout.
PoloÏíme ji do stﬁedu obrazu domu tak, aby na ni
kaÏd˘ dobﬁe vidûl. V men‰í skupinû se mohou jít
dûti na obraz leÏící uprostﬁed podívat zblízka a sáhnout si na nûj.
Díváme se na obraz:
Jaké barvy na nûm jsou? Co v‰echno je na nûm
namalováno? Co se mi nejvíce líbí?
Otázky klademe postupnû a dûti necháme odpovídat.
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Na obraze je namalován svat˘ Mikulá‰ a moÏná vypadá jinak, neÏ jsme
zvyklí. Takov˘m obrazÛm se ﬁíká ikony. V Rusku si lidé svatého Mikulá‰e
velmi váÏí a uctívají ho. Jeho obraz visí v mnoha kostelech a domech. Lidé,
kteﬁí mají obraz svatého Mikulá‰e doma, vûﬁí, Ïe jim a jejich domu je svat˘
Mikulá‰ zvlá‰È blízko a vypro‰uje jim BoÏí poÏehnání a ochranu.
Bohat˘ kupec Timofej dostal obraz od sv˘ch rodiãÛ. Jeho tatínek a maminka
byli dobﬁí lidé a vûﬁili, Ïe svat˘ Mikulá‰ pﬁinese také jim a jejich synovi
ochranu a BoÏí poÏehnání. Timofej v‰ak byl jin˘. Svat˘ Mikulá‰ a jeho obraz
jej nezajímali.
‚Staãím si sám! Já nepotﬁebuji Ïádného Mikulá‰e!‘ myslel si a zajímaly ho
pﬁedev‰ím obchody a peníze. Sundal obraz ze stûny a schoval jej do skﬁínû.
Obraz otoãíme tak, aby nebyla vidût tváﬁ
svûtce, a odloÏíme jej ke stranû obrazu domu.
Jednoho dne se Timofej chystal na dalekou
cestu za obchodem. Vzal s sebou i svého
sluÏebníka. KdyÏ stál u dveﬁí, vzpomnûl si,
Ïe nemá rukavice. Otevﬁel skﬁíÀ a na‰el
v ní obraz svatého Mikulá‰e. Timofej se
zasmál, prohlédl si jej a povídá: „Mnoho se
o tobû vypráví. Pomáhal jsi lidem v nouzi,
sytil jsi hladové, osvobodil jsi vûznû, nav‰tûvoval jsi nemocné. Mnozí vûﬁí, Ïe
i dnes koná‰ veliké skutky. Ví‰ co? Mohl
bys, kdyÏ teì odjíÏdím na dalekou cestu, hlídat mÛj dÛm a v‰e, co v nûm
mám. KdyÏ to udûlá‰, najdu pro tebe ãestné místo v mém ob˘vacím pokoji,
ale kdyÏ ne, vyhodím tû.“
Timofej zkontroloval, jestli jsou dobﬁe zavﬁená okna, zatáhl závûsy, zhasnul
svûtla, zabezpeãil dveﬁe, postavil ikonu svatého Mikulá‰e k hlavnímu vchodu
a na dveﬁe zavûsil velik˘ zámek.
‚Teì je mÛj dÛm dobﬁe zaji‰tûn,‘ pomyslel
si a odcestoval.
Obraz poloÏíme zpût do stﬁedu domu a cel˘
obraz zakryjeme ãern˘mi ‰átky.
V lese nedaleko mûsta Ïili loupeÏníci. Vidûli, Ïe Timofej odjíÏdí na dalekou cestu,
a rozhodli se, Ïe jeho dÛm vyloupí. Vyloupit dÛm, ve kterém nikdo nebydlí
a kter˘ nikdo nehlídá, není pro loupeÏníky
vÛbec Ïádn˘ problém. A dÛm kupce Timo48

feje byl velik˘ a pln˘ vzácn˘ch vûcí. Byly
v nûm vzácné koberce, pol‰táﬁe a truhlice…
Dûti mohou doplÀovat.
„To bude velik˘ lup!“ tû‰ili se loupeÏníci
a opatrnû se vydali k Timofejovu domu.
S dûtmi mÛÏeme potichu obcházet kolem
domu jako loupeÏníci, kteﬁí se blíÏí, aby loupili. RozhlíÏíme se, nasloucháme a nakonec
zÛstaneme stát kolem obrazu.

Pﬁi obcházení zpíváme píseÀ:

Opravdu! DÛm je prázdn˘! Timofej je na
daleké cestû.
„Jdeme dovnitﬁ!“ zvolal jeden z loupeÏníkÛ
a zaãal páãit zámek u hlavního vchodu. Netrvalo to dlouho, dveﬁe povolily a loupeÏníci
vtrhli dovnitﬁ. Îasli, kdyÏ vidûli, co v‰echno
tam je. KaÏd˘ popadl, co unesl, a tak rychle,
jak pﬁi‰li, zase ode‰li. Obrazu svatého Mikulá‰e si v‰ak loupeÏníci nev‰imli, protoÏe
leÏel schovan˘ u dveﬁí.
Dûti odkryjí ãerné ‰átky, popadnou kaÏd˘
nûjakou vûc a odbûhnou s ní na své místo.
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S ukraden˘mi vûcmi se loupeÏníci schovali do sv˘ch jeskyní v temném lese.
Jeden druhému pak ukazovali, co se jim podaﬁilo uloupit, smáli se, tancovali
a zpívali svou píseÀ.
Zopakujeme píseÀ.
Timofej mezitím prodal mnoho látek a uzavﬁel mnoho dobr˘ch obchodÛ. Po
mnoha dnech a t˘dnech se vrací domÛ. Nevûﬁí sv˘m oãím, kdyÏ pﬁi‰el k vypáãen˘m dveﬁím. Cel˘ dÛm je vzhÛru nohama a v‰e je pﬁeházené. „Byli tu
loupeÏníci!“ zvolal Timofej, „otevﬁeli v‰echny skﬁínû a truhlice a odnesli
v‰echno, co bylo vzácné!“
Timofej byl ne‰Èastn˘ a naﬁíkal nad ne‰tûstím, které jej potkalo. Pak se podíval na obraz svatého Mikulá‰e a rozzlobil se.
„Tys mi nepomohl!“ zakﬁiãel. Vzal obraz a vyhodil jej ven z domu.
Ikonu otoãíme a odloÏíme vedle obrazu domu.
Zatímco byl rozzloben˘ Timofej ve svém domû,
sedûli loupeÏníci spokojenû v lese a bylo jim
dobﬁe. Podaﬁil se jim pﬁece velik˘ lup. Venku se
pomalu stmívalo a oni se radovali. Najednou
z niãeho nic jako by kolem pﬁibylo svûtla. „Co se
dûje?“ ptali se jeden druhého.
Zapálíme svíci a obejdeme s ní kruh.
„Co to mÛÏe b˘t? Kdo to pﬁichází?“ ptali se
loupeÏníci a svûtla bylo najednou tolik, Ïe museli zavﬁít oãi.
Dûti mohou také zavﬁít oãi.
„Kdo jsi?“ zeptal se nejodváÏnûj‰í z loupeÏníkÛ. „Já jsem Mikulá‰, biskup
z Myry.“ znûla odpovûì. „Stala se mi kﬁivda.“ pokraãoval.
„Kupec, kterého jste oloupili, vyhodil mÛj obraz ze svého domu a je pln˘
zlosti. Pﬁicházím k vám, protoÏe i vy jste udûlali zlou vûc. VraÈte, co jste
ukradli! I kdyÏ jste chudí, krást není dobré. Brzy vás najdou a zavﬁou do
vûzení.“
LoupeÏníci byli celí vydû‰ení. Poradili se a rozhodli se, Ïe biskupa Mikulá‰e
poslechnou. Vydali se s uloupen˘mi poklady zpût k domu kupce Timofeje.
Dûti vrátí vûci zpût do obrazu domu a urovnají jej.
Timofej byl pﬁekvapen. Kdo to pﬁichází tak pozdû a vrací mu ukradené
vûci? Jeden z loupeÏníkÛ mu vyprávûl, co se stalo, a kupec Timofej si uvûdomil, Ïe biskupu Mikulá‰ovi ublíÏil. Rozhodl se v‰e napravit a umístit obraz
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svatého Mikulá‰e na ãestné místo. Rozhodl se dokonce,
Ïe poÏádá loupeÏníky, aby mu pomohli najít pro obraz
místo a ozdobit jej.
Ikonu poloÏíme na Ïlut˘ ‰átek doprostﬁed obrazu domu,
postavíme k ní svíci a dûti ji mohou pomocí dekoraãního
materiálu ozdobit a udûlat kolem ní zlat˘ rám.
Posadíme se.
Obraz, kter˘ jsme vytvoﬁili, mÛÏeme chvíli obdivovat
a zazpíváme píseÀ:

Kupec Timofej pak pozval loupeÏníky, aby s ním slavili a radovali se, aby nezapomnûli na svatého Mikulá‰e a jeho veliké a dobré srdce. KaÏd˘ pro nûj
pak mûl ve svém srdci a ve svém domû pﬁipravené místo.
Rozdáme dûtem obrázky svatého Mikulá‰e. KaÏd˘ si pak mÛÏe vzít jeden barevn˘ ‰átek, sloÏit jej do tvaru domu, obrázek svatého Mikulá‰e do nûj poloÏit
a ozdobit. Je dobré, kdyÏ se na ãinnosti podílejí spolu s dítûtem i dospûlí. MÛÏe
pﬁijít „Mikulá‰“ a rozdat dûtem dárky.
Nadílku zakonãíme modlitbou:
Dobr˘ BoÏe, dûkujeme ti za svatého biskupa Mikulá‰e. Pﬁiná‰í lásku jako veliké svûtlo a pﬁiná‰í radost do na‰ich srdcí. Pomáhej nám, aÈ dokáÏeme b˘t
také takoví. AÈ pﬁiná‰íme svûtlo, kde je tma, a aÈ se umíme rozdûlit tam, kde
je nouze. Amen.
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O ZÁCHRANù MùSTA
POMÒCKY
Modr˘ kruhov˘ ‰átek, pﬁíp. co nejvût‰í modrá látka, pﬁimûﬁenû veliká loì z papíru
nebo hnûd˘ ‰átek, ze kterého loì sloÏíme, svíce, zápalky, dva kameny, nadílka uloÏená v pytlích, na miskách oﬁí‰ky, jablka, perníky, preclíky apod.
K TÉMATU
Îádn˘ ãlovûk neÏije sám, ale ve spoleãenství s druh˘mi. SouÏití v‰ak s sebou
nese také spoluzodpovûdnost za v‰e, co máme jako lidé k dispozici, a pﬁedev‰ím za Ïivot. Solidarita je dÛleÏit˘m pilíﬁem lidského souÏití a legenda nám
ji pﬁipomíná. Vypráví o biskupu Mikulá‰ovi, kter˘ vidí nouzi druh˘ch, a jeho
nezi‰tná pomoc upevÀuje vztahy mezi lidmi. Podobnû v‰ak jako je dÛleÏité
pomoc nabízet, je také dÛleÏité umût ji pﬁijmout a radovat se z ní. KdyÏ umíme
nabízet ze svého pﬁebytku, je tﬁeba, abychom umûli také pﬁijímat ve svém nedostatku. Pak teprve budeme mít v‰ichni dost a mÛÏeme se spoleãnû radovat
ze Ïivota.
PRÒBùH SETKÁNÍ
Sedíme v kruhu.
RozloÏíme modr˘ kruhov˘ ‰átek.
V men‰í skupinû jej rozloÏíme tak, Ïe jej jedno dítû po druhém bere za okraj
a pﬁidává se k ostatním, aÏ kolem ‰átku stojí v‰ichni.
·átek mÛÏeme zvedat nad hlavu, dívat se na nûj zespodu, lehce s ním pohybovat
a nakonec jej poloÏíme na zem.

Díváme se kolem sebe, co má modrou barvu.
Díváme se, co máme na sobû modrého a co modrého mají na sobû druzí.
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MÛÏeme zpívat píseÀ:

Povíme si pﬁíbûh, kter˘ si lidé o svatém
Mikulá‰i vyprávûjí dodnes. V pﬁíbûhu byla
voda – hodnû vody, podobnû jako je hodnû
modré barvy na obraze uprostﬁed. Byla to
voda, které je plno v jednom dalekém a hlubokém moﬁi. Moﬁe ‰umí a vlny se pﬁelévají
z jedné strany na druhou.
Rukama napodobujeme, jak se vlna pﬁelévá
od jednoho ke druhému. Po kruhu se pohybuje
jen jedna „vlna“, kterou si pﬁedáváme dotykem
dlaní.
Po moﬁi plula velká loì.
UkáÏeme dûtem dostateãnû velikou papírovou loì a pﬁedáváme ji jeden druhému, podobnû jako jsme pﬁed chvílí napodobovali vlny. Loì mÛÏeme také poskládat z hnûdého ‰átku, nebo ji na kruhov˘ ‰átek poloÏit jako dvourozmûrn˘ tvar.
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V men‰í skupinû si podáme ruce a napodobujeme velkou majestátnû plující loì.
Pomalu se pohybujeme a houpáme se z jedné strany na druhou. ZnázorÀujeme, jak
loì najíÏdí na velké a vysoké vlny, nebo jak pluje po klidné hladinû. Jedná se
o klidn˘ pohyb, nikoli o divokou a rychlou hru. Men‰í dûti mÛÏe „jako lodiãku
na moﬁsk˘ch vlnách“ houpat na klínû maminka, nebo dospûl˘, kterého dítû zná.
Loì se houpá s jistotou na vlnách a pluje bezpeãnû k cíli. Na lodi jsou v‰ichni
v bezpeãí. Lidé i zvíﬁata. Nikdo nemá strach. Loì veze vzácn˘ náklad. Poslouchejte, jak˘ náklad veze a kam pluje. Daleko na v˘chodû Ïil jeden dobr˘ ãlovûk.
Mûl velmi rád lidi a mûl mnoho pﬁátel. Byl to biskup a jmenoval se Mikulá‰.
Men‰í dûti mohou zopakovat jeho jméno.
Jednoho dne usly‰el biskup Mikulá‰ ‰patnou zprávu: Daleko na v˘chodû je
velké mûsto a lidé v tom mûstû nemají co jíst a umírají hlady.
Vezmeme dva kameny a tluãeme jimi o sebe. Pﬁitom pokraãujeme ve vyprávûní.
Ubozí lidé a ubohé dûti. Mikulá‰ má rád lidi a trpí s nimi. Pﬁem˘‰lí: ‚Jak jen
bych jim mohl pomoci? Dobr˘ BoÏe, co mám dûlat? Ty pﬁece chce‰, aby mûli
v‰ichni lidé co jíst. Poraì mi, co mám dûlat, aby nikdo netrpûl hlady.‘ Mikulá‰
usly‰el ‰umût vlny na moﬁi. Pﬁem˘‰lel, pﬁem˘‰lel a dostal nápad! „UÏ to
mám!“ ﬁekl si potichu a vydal se na námûstí.
Svolal v‰echny obyvatele mûsta a prosil je: „Pﬁineste prosím ãást úrody z va‰ich zahrad a polí. Pﬁineste brambory, jablka, oﬁechy a mouku. Pﬁineste to,
ãeho máte dostatek, a naloÏíme v‰echno na loì. Loì vypluje na moﬁe a pﬁiveze
hladovûjícím lidem jídlo. KdyÏ se rozdûlíme, budou mít v‰ichni co jíst.“
Dûti nosily ko‰íky s oﬁí‰ky a jablky, muÏi nosili pytle s moukou a obilím
a sudy vína a Ïeny pﬁiná‰ely med, perníky a koláãe. V‰echno pak spoleãnû
naloÏili na velkou loì.
Do obrazu lodi poloÏíme nadílku v pytlích a misky s jablky a oﬁí‰ky. Apod.
Pak se vítr opﬁel do plachet a loì vyplula.
MÛÏeme si hrát na vítr, pádlovat s námoﬁníky a zpívat píseÀ:
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KdyÏ byl vítr siln˘, plula loì rychle po vlnách. KdyÏ zeslábl, veslovali námoﬁníci ze v‰ech sil. Vûdûli, Ïe na jejich náklad ãekají lidé, kteﬁí umírají
hlady. Pluli dlouho. Sedm dní a sedm nocí trvalo, neÏ dopluli k cíli.
KdyÏ pﬁijeli do mûsta, byl veãer. Mûsto bylo jako mrtvé. Po ulicích nikdo nechodil a dveﬁe a okenice domÛ byly zavﬁené. V‰ude bylo ticho.
Chvíli posloucháme ticho.
Jen za jedním pootevﬁen˘m oknem uvidûl biskup Mikulá‰ svûtlo. Zaklepal
na nûj.
Zaklepeme.
Jedno dítû otevﬁelo okno, ale uÏ nikoho nevidûlo. Stál tam jen ko‰ík a v nûm
jablka, oﬁí‰ky a perníãky. Druhé dítû otevﬁelo dveﬁe, ale zase nikoho nevidûlo. Jen ko‰ík a v nûm mouku na chléb a hroznové víno. To bylo radosti!
Lidé otevírali okna, otevírali dveﬁe a kaÏd˘ pﬁed nimi na‰el nûco k jídlu, obilí,
ovoce, cukr, med nebo vajíãka.
Z lodi vytahujeme nadílku a balíãky pokládáme po obvodu kruhu.
V‰ichni se dosyta najedli a radovali se, Ïe zahnali hlad.

Lidé zpívali, tancovali a ptali se: „Kde se tady v‰echno vzalo? Nikoho jsme
nevidûli.“ Pak v pﬁístavu objevili loì a na lodi mezi námoﬁníky biskupa
Mikulá‰e. V‰echny pozvali na slavnost a spoleãnû chválili Boha.
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Dûti mohou s pomocí rodiãÛ sloÏit z papíru kaÏd˘ svou loì, poloÏit ji na modré
‰átky a „Mikulá‰“ k ní pak poloÏí nadílku.
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Pokud plánujeme pﬁíchod „Mikulá‰e“, uvedeme ho slovy:
Podobnû jako lidé z mûsta, mÛÏeme teì mezi sebe pozvat biskupa Mikulá‰e
také my.
V‰ichni mÛÏeme zavolat: „Biskupe Mikulá‰i, pojì k nám!“ „Biskupe Mikulá‰i,
pﬁidej se k nám!“
„Mikulá‰“ pﬁichází a poloÏí nadílku k lodiãkám jednotliv˘ch dûtí. Postavíme se
kolem obrazu, do jeho stﬁedu postavíme svíci a chvíli se díváme na „hojnost“,
která leÏí pﬁed námi. Je to dÛleÏitá chvíle.
Podáme si ruce a podûkujeme Bohu za to, co máme pﬁed sebou. Podûkujeme za
biskupa Mikulá‰e, kter˘ mûl tak rád lidi a mûl tak dobré srdce, Ïe nám dodnes
pﬁipomíná velikost BoÏí lásky.
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O ZÁCHRANù Z VLN
POMÒCKY
Dva hnûdé ‰átky, pro kaÏdé dítû modr˘ ‰átek, pro kaÏdého ‰átek nebo ãtverec papíru rÛzné barvy, svíce, zápalky, xylofon.
K TÉMATU
Dne‰ní doba je v pohybu a my sami jsme otﬁásáni vlnami událostí. Trápí nás
starosti s druh˘mi lidmi, soupeﬁení v zamûstnání, nesnáze s v˘chovou dûtí, které
vplouvají do Ïivota a netu‰íme, kam je proud Ïivota zanese. Dnes se dá lehce
v Ïivotû a ve v‰em, co pﬁiná‰í, utopit.
Chlapce v legendû proud odnesl jeho rodiãÛm a tato situace se ãasto opakuje
i dnes. Dûje se tak tehdy, kdyÏ proud Ïivota a svûta odcizí dítû rodiãÛm nûkdy aÏ
tak, Ïe vztahy mezi nimi umﬁou. B˘vá to bolestné a mnohdy nezb˘vá, neÏ ãeká
na zázrak.
PRÒBùH SETKÁNÍ
Sedíme v kruhu.
Do stﬁedu rozprostﬁeme hnûd˘ ‰átek.
Zeptáme se dûtí, co jim ‰átek pﬁipomíná.
Napﬁ. hlínu, ãokoládu. Apod.
Dohodneme se na tom, Ïe ‰átek nám pﬁipomene zemi, na které stojíme a která
nás nese.
Kdo chce, mÛÏe si projít cestu po okraji ‰átku.
Zemû unese tolik lidí a nese i nás. Stojí na ní…
Jeden po druhém ﬁekne své jméno, postaví se a podá ruku
svému sousedovi. Ten ﬁekne také své jméno, postaví se a pokraãuje dal‰í. Pokud se dûti znají, mohou místo svého jména
vyslovit jméno toho, komu podávají ruku.
Na zemi k sobû patﬁí v‰echno Ïivé a patﬁíme k sobû také
my. To je dobﬁe.
Pﬁivítáme se a posadíme se.
Z hnûdého ‰átku sloÏíme obraz domu.
Na zemi má kaÏd˘ své místo. Má na ní svÛj domov –
místo, kde bydlí, kde je mu dobﬁe a kde je v bezpeãí.
Vezmeme druh˘ hnûd˘ ‰átek a poloÏíme jej tak, aby vznikl
obraz lodi.
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Vznikl nám obraz lodi. Loì, to je také takové místo, kde je ãlovûk v bezpeãí.
S jistotou pluje i po nejist˘ch vlnách a umí doplout z jednoho bﬁehu na
druh˘. Vyzkou‰íme si to.
KdyÏ si podáme ruce, pﬁíp. si je navzájem poloÏíme na ramena, budeme vypadat podobnû jako loì. Loì pluje na vlnách a je tak pevná, Ïe ji ani velké
vlny nerozbijí. Loì se houpe ze strany na stranu a klouÏe po vlnách.
Houpeme se pomalu ze strany na stranu a napodobujeme, jak se zvedá na
velk˘ch vlnách a klouÏe po nich dolÛ.
Loì se kolébá nalevo, napravo, dopﬁedu a dozadu. Pak zakotví u bﬁehu
a musíme ji pevnû uvázat, aby ji vlny neodnesly.
KdyÏ je loì velká, pluje s vût‰í jistotou a bezpeãnûji, ale pak musí spoleãnû
veslovat více lidí, kdyÏ má nûkam doplout.
Napodobíme spoleãné veslování.

KdyÏ je loì malá jako oﬁechová skoﬁápka, staãí k veslování jen jeden ãlovûk,
ale velké vlny jsou pro ni nebezpeãné.
Udûláme lodiãku z dlaní a kaÏd˘ sám napodobí, jak malá
loì pluje nejprve po velk˘ch vlnách a pak po klidné hladinû.
Loì je jako plující dÛm, ve kterém se mÛÏeme pﬁevést po
neklidn˘ch vlnách z jednoho bﬁehu na druh˘.
K lodi poloÏíme xylofon a mÛÏeme s jeho pomocí znázorÀovat ﬁeku. MÛÏeme na nûj zahrát, jak pramení a jako mal˘
potok stéká z hor, roz‰iﬁuje se a mohutní.
MÛÏeme také hrát pohyb vln a dûti mohou vlny podle melodie znázorÀovat
také pohybem rukou a nakonec vyslovit, jaké takové vlny jsou. Znázorníme
klidnou vodu, vánek, velké vlny, vodní vír, vodopád nebo bouﬁi.
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Kdo chce, mÛÏe jít sám zahrát pohyb vln.
Po kruhu po‰leme jako vlny jeden modr˘ ‰átek za
druh˘m.
KaÏdé dítû si jeden ‰átek nechá a pomocí ‰átku znázorÀuje pohyb vln v ﬁece.
·átky jeden po druhém poloÏíme kolem obrazu lodi
tak, aby vznikl obraz ﬁeky s plující lodí.
Budeme si povídat, co se jednou u podobné ﬁeky
stalo.
Lidé si kdysi dávno kolem ﬁeky postavili své domy a zaloÏili mûsto. Domy
stály po obou stranách, a kdyÏ chtûl jeden jít ke druhému, muset pﬁeplout na
druh˘ bﬁeh.
K obrazu poloÏíme ‰átky rÛzn˘ch
barev a kdo chce, mÛÏe jít a postavit
z nûj obraz domu tak, aby v‰echny
leÏely v pÛlkruhu po obou stranách
obrazu ﬁeky s lodí.
Lidé na sebe z jednoho bﬁehu na
druh˘ volali: „Dobr˘ veãer!“
A z druhé strany se oz˘valo:
„Dobr˘ veãer!“
Nebo: „Jak se daﬁí?“
A z druhé strany se ozvalo: „…“
Kdo chce, mÛÏe doplnit odpovûì.
Nebo: „Sousede, to byl dnes ale
den!“
A z druhé strany se ozvalo: „…“
Podobn˘m zpÛsobem mÛÏeme pokraãovat v dialogu se skupinou.
V jednom z tûch domÛ Ïil mal˘
chlapec se sv˘mi rodiãi a loì patﬁila jim.
Mezi obrazy domÛ pﬁidáme ‰átek a sloÏíme z nûj dÛm.
Nemûli mnoho, ale pﬁesto mûli to, co mnozí bohatí lidé nemají. Mûli se rádi
a dobﬁe se jim spolu Ïilo. Rodiãe se ze svého syna tû‰ili a on byl dobr˘ a mil˘.
âasto vesloval lodí na druhou stranu mûsta, kde byl trh, aby nakoupil nûco
k jídlu, nebo pﬁevezl cizince, aby si nûco málo vydûlal.
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Jednou jako obvykle vyplul na ﬁeku a zamíﬁil na trh. Jako kaÏd˘ den vesloval
ze v‰ech sv˘ch sil na druhou stranu, kdyÏ se najednou obloha zatáhla. Zvedl
se vítr a zaãala bouﬁe. Vlny byly tak veliké a proud tak siln˘, Ïe vytrhl chlapci
vesla z rukou.
Gesty, pﬁíp. hrou na xylofon, mÛÏeme znázorÀovat bouﬁi a zvedající se
vlny.
Vlny si pohazovaly lodí z jedné strany na druhou, pﬁelévaly se pﬁes ni, zvedaly ji nahoru a dolÛ, voda se do ní vlévala a proud ji chtûl stáhnout ke dnu.
Chlapec se neudrÏel a vlna ho smetla do vody. Voda si s ním chvíli pohrávala
a pak se za ním zavﬁela. Na hladinû uÏ byly vidût jen vlny, které se pomalu
zmen‰ovaly a ztrácely, aÏ se hladina uklidnila a bylo ticho. Ticho jako
v hrobû.
KdyÏ rodiãe uvidûli na ﬁece prázdnou loì, byli zoufalí. Volali své dítû, a kdyÏ
jim do‰el dech a ztratili hlas, bûdovali a naﬁíkali. Kde je na‰e dítû? Kam se
podûlo? Nemohli uvûﬁit, Ïe se nad ním voda zavﬁela navÏdy a Ïe uÏ ho nikdy
neuvidí.
Plni zoufalství ‰li za sv˘m biskupem Mikulá‰em a ﬁekli mu: „Jsi velk˘ ãlovûk
a udûlal jsi mnoho dobrého. PomoÏ nám, protoÏe my uÏ ani nemáme sílu se
modlit. Modli se za nás a modli se za na‰eho syna, za kter˘m se zavﬁela voda.
KéÏ by se nám vrátil a kéÏ bychom jej mohli znovu uvidût.“
Biskup je nenechal samotné v jejich zármutku a ‰el s nimi k prázdné lodi.
Pokud plánujeme nadílku s „Mikulá‰em“, mÛÏe ti‰e vstoupit.
Vypravûã pokraãuje:
Biskup Mikulá‰ mlãel. Pﬁistoupil k lodi a ti‰e zapálil svíci a postavil ji do lodi.
„Mikulá‰“ mÛÏe zapálit svíci
a postavit ji do obrazu lodi. Jinak
to udûlá ten, kdo vypráví.
Díval se, jak její plamen ti‰e
a klidnû hoﬁí a vydává alespoÀ
malé svûtlo do temnot, kterou
proÏívali rodiãe chlapce. Pak
ﬁekl:
„Mikulá‰“ mÛÏe pokraãovat:
„Dobr˘ BoÏe, jsi Bohem Ïivota
a ne smrti. Vidí‰ bídu a utrpení lidí, vidí‰ jejich smutek a sly‰í‰ jejich náﬁek.
Daruj nám odvahu a nadûji a dej nám nov˘ Ïivot. VraÈ rodiãÛm jejich ztracené dûti, aby spolu mohli zase ‰Èastnû a v pokoji Ïít.“
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Pﬁedstavte si. Ubûhl den a noc a znovu den a noc a tﬁetího dne ráno se chlapec
objevil na bﬁehu ﬁeky. Vracel se podél bﬁehu ﬁeky, zamíﬁil pﬁímo k domu rodiãÛ a oni mu vybûhli vstﬁíc. Chlapec vbûhl sv˘m rodiãÛm do náruãe. Objímali se a slzy radosti a ‰tûstí padaly do vody a ztrácely se v ní.
„Mikulá‰“ mÛÏe pokraãovat:
„Vidíte, tak takov˘ je BÛh. Dává nám Ïivot. Posílá nám lidi, kteﬁí nás mají
rádi a kteﬁí pro nás mají otevﬁenou náruã a otevﬁené srdce. On sám nás má
také rád a má pro nás vÏdy otevﬁenou náruã, i kdyby na nás v‰ichni zapomnûli a zÛstali bychom úplnû sami. MÛÏeme u nûj najít svÛj domov po
v‰echny dny na‰eho Ïivota. Je to ‰tûdr˘ dárce a my se z toho dnes mÛÏeme
radovat…“

Mikulá‰ se mÛÏe ptát, z ãeho mají radost dûti a z ãeho mají radost rodiãe.
Podobnû jako v pﬁedchozích setkáních
mÛÏe následovat nadílka. „Mikulá‰“ ji
mÛÏe pokládat do obrazÛ domÛ jednotliv˘ch dûtí, nebo ji dávat dûtem do
rukou a ptát se, z ãeho mají nebo mûly
v posledních dnech radost. Pak jim
nûco hezkého popﬁeje a je‰tû nûco dal‰ího jim pro radost pﬁidá.
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O ZÁCHRANù Z VùZENÍ
POMÒCKY
Velk˘ bíl˘ ‰átek nebo ãtyﬁi bílé ‰átky, provázek k vyznaãení brány, ko‰ík s dekoraãním materiálem, ãtyﬁi ãerné ‰átky nebo jeden vût‰í ãern˘ ‰átek, provazy nebo
dﬁívka k vytvoﬁení mﬁíÏí, tﬁi provazy, dva modré ‰átky, jeden Ïlut˘ ‰átek a nûkolik
zelen˘ch ‰átkÛ, svíce a zápalky, pﬁíp. nadílka.
K TÉMATU
Legenda je zﬁejmû ze v‰ech legend o svatém Mikulá‰i nejstar‰í. Byla zapsána za
vlády císaﬁe Justiniána, tj. nûkdy v letech 527–565. Legenda opût hovoﬁí o situaci,
která je aktuální. Lidé se i dnes snaÏí, vynakládají ãas, peníze i úsilí, aby nûco dobrého dokázali. KdyÏ se jim to podaﬁí, pﬁejí si odpoãinek a ocenûní, ale úspûch jim
mnohdy není pﬁán. Do cesty vstoupí intriky, pomluvy, závist a zloba. âlovûk se
pak trápí, ztrácí chuÈ cokoli dal‰ího dûlat a upadá do vnitﬁního vûzení.
Legenda ukazuje svatého Mikulá‰e jako toho, kdo nevidí pouze to vnûj‰í. ProtoÏe
mu záleÏí na ãlovûku, nezÛstává jen u vnûj‰ích faktÛ a dívá se hloubûji. Usiluje
o spravedlnost pro kaÏdého ãlovûka a jeho úsilí opût pﬁekraãuje hranice jedné generace a jednoho lidského Ïivota. BÛh je spravedliv˘ a kdo podobnû jako svat˘
Mikulá‰ jeho spravedlnost zná, má také sílu spravedlivû jednat a vysvobozovat
z vûzení.
PRÒBùH SETKÁNÍ
Posadíme se do kruhu a pﬁivítáme se.
Uprostﬁed leÏí z jednoho bílého ‰átku nebo ze ãtyﬁ bíl˘ch ‰átkÛ sloÏen˘ dÛm, ve
kterém je provazem naznaãená brána.
MÛÏeme zpívat píseÀ a zopakovat ãinnosti z minul˘ch setkání.
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Podíváme se na obraz domu, a pokud s ním dûti uÏ nepracovaly
dﬁíve, pﬁiblíÏíme si jej pomocí gest.
Napﬁ. Stavíme dÛm dlanûmi od zemû jednu cihlu na druhou, aÏ
rukama znázorníme stﬁechu.
Dûti mohou postavit dÛm spoleãnû s dospûl˘m, se kter˘m
pﬁi‰ly, nebo jako jedna rodina.
Gesty znázorÀujeme kaÏd˘ svÛj dÛm a doprovázíme je slovy:
DÛm musí stát pevnû na zemi a mít pevné základy.
Pevnû se postavíme.
Stûny musejí b˘t rovné a kolmé, aby dÛm nespadl a stﬁecha dobﬁe drÏela.
Narovnáme záda a napﬁímíme hlavu.
Lidé si stavûjí domy, aby mûli kde bydlet a aby mûli svou postel, Ïidli a stÛl.
DÛm potﬁebuje okna, aby se z nûj dalo dívat ven.
Zvedneme ruce nad hlavu, chytneme
si dlanû a podíváme se „oknem“ na své
sousedy.
DÛm potﬁebuje dveﬁe, aby se do nûj
dalo vcházet a vycházet a aby se mohl
otevﬁít, kdyÏ pﬁijde náv‰tûva, nebo zamknout, kdyÏ chceme b˘t v bezpeãí.
Znázorníme gestem rukou zavﬁené a otevﬁené dveﬁe.
Zaklepeme „na domy“, tj. na ramena toho, kdo stojí vedle nás, a pozdravíme se.
Pokud jsme v kostele, díváme se, jaká je podlaha, stûny, okna, dveﬁe a strop.
Dûti mohou obkreslovat prstem ze svého místa obrysy klenby, ornamenty na
stropû nebo tvary oken a dveﬁí znázorÀovat rukama.
Jeden po druhém ozdobí okraj domu dekoraãním materiálem. Udûláme to tak, Ïe
po kruhu po‰leme ko‰ík s rÛzn˘mi men‰ími pﬁedmûty. KaÏd˘ si jeden vybere
a poloÏí na okraj ‰átku. V men‰í skupinû
pﬁitom ﬁekne, jak se jmenuje a odkud je.
Ve vût‰í skupinû pÛjde dÛm zdobit jen nûkolik dûtí.
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Pod domem, pod podlahou, v základech domu b˘vá
obvykle… sklep.
Pod obraz domu poloÏíme ãtyﬁi ãerné nebo jeden vût‰í
ãern˘ ‰átek.
Zeptáme se dûtí, jaké vûci b˘vají obvykle uloÏeny ve
sklepû.
Ve sklepû na‰eho domu nebyly ani…
Zopakujeme, co dûti vyjmenovaly, pﬁíp. pﬁidáme informace o tom, co je pod podlahou na‰eho kostela nebo fary.
Ve sklepû na‰eho domu bylo nûco úplnû jiného.
Na ãern˘ ‰átek poloÏíme krat‰í dﬁívka nebo tenké prouÏky papíru a vytvoﬁíme z nich obraz mﬁíÏe.
PÛjdeme se do toho sklepa podívat? Nebojíte se? Bylo
tam totiÏ vûzení.
UkáÏeme dûtem, jak pﬁekﬁíÏit prsty, podobnû jako mﬁíÏe
na ãerném ‰átku. Podíváme se pﬁes nû na svût a na sebe
navzájem.
Ten, kdo je za mﬁíÏemi, vidí, jak lidé mohou jít, kam
chtûjí, ale on musí zÛstat zavﬁen˘. Vidí, jak venku svítí
slunce, ale k nûmu za mﬁíÏe sotva dosvítí. Sly‰í, jak
se venku lidé smûjí, ale kolem nûj je jen ticho a tma.
Na tﬁi provazy udûláme uzly a poloÏíme je do obrazu
mﬁíÏí.
Hodnû lidí je ve vûzení. Jsou tam uÏ dlouho a budou
tam i pﬁes Vánoce. Mnozí z nich udûlali nûco opravdu
moc ‰patného, ale jsou mezi nimi i takoví, kteﬁí jsou
nevinní, nebo kteﬁí se do vûzení dostali, protoÏe lidé,
které potkali, byli zlí.
Budeme si povídat pﬁíbûh o jednom vûzení. Stal se
velmi dávno, v dobû, kdy se je‰tû vûzÀÛm svazovaly
ruce obyãejn˘mi provazy. Stal se ve mûstû, které se
jmenovalo Konstantinopol.
Mûsto mûlo jméno podle císaﬁe Konstantina, kter˘ byl
mocn˘, bohat˘ a v zemi vládl. Mûl velké vojsko
a mnoho vojákÛ a lidí, kteﬁí byli jeho místodrÏícími –
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jeho zástupci na rÛzn˘ch místech a v rÛzn˘ch jin˘ch mûstech zemû. Tak
císaﬁ vládl nad cel˘m územím s velikou silou a mocí. Co ﬁekl, to platilo,
a nikdo se neodváÏil jeho pﬁíkazy poru‰it.
KdyÏ cizinci procházeli mûstem, Ïasli a ﬁíkali si: „Jaké pﬁekrásné mûsto
má císaﬁ Konstantin. Jaké domy! Jaké bohatství!“
Jednomu domu se v‰ak kaÏd˘ radûji vyhnul. Bylo to vûzení. Úplnû dole,
hluboko ve sklepû v nûm leÏeli na slámû tﬁi vûzni. Byli to tﬁi vojáci z císaﬁovy
armády. Jejich velitel je obvinil z nedodrÏování pﬁíkazÛ a udal je císaﬁi,
i kdyÏ byli nevinní a nic zlého neudûlali. Udûlal to proto, Ïe chtûl b˘t ten nejlep‰í, kter˘ slouÏí císaﬁi, a ty, kteﬁí také dobﬁe slouÏili, chtûl odklidit z cesty.
Tak sedûli tﬁi vojáci za mﬁíÏemi ve tmû a v zimû.
Jeden z nich naﬁíkal: „Je mi zima. Zmrznu!“
Dûti mohou napodobit, jak se rukama zahﬁívají, kdyÏ je jim zima.
Druh˘ volal: „Umﬁu hlady. Dejte mi prosím nûco k jídlu!“
Znázorníme, jak vûzeÀ natahuje ruce a prosí o jídlo.
Tﬁetí ﬁekl: „Pomalu zeslábneme a zemﬁeme. Nikdo sem k nám dolÛ nepﬁijde.
Nikdo nás neusly‰í. UÏ nikdy neuvidíme slunce!“
MÛÏeme svûsit hlavu a chvíli ti‰e sedût.
„Copak na nás v‰ichni pﬁátelé zapomnûli? Snad je to v‰echno jenom zl˘ sen
a my se ráno probudíme a budeme úplnû jinde. Tﬁeba se probudíme v jiném
mûstû. Tﬁeba v tom pﬁekrásném mûstû, které leÏí u moﬁe a které se jmenuje
Myra. Pamatujete si na nûj?“
Znázorníme rukama vlny moﬁe a na zem
poloÏíme dva modré ‰átky.
„Je tam teplo, kdyÏ svítí slunce. KdyÏ si
na to vzpomenu, uÏ mi ani není taková
zima.“ povídá jeden z vûzÀÛ.
Do obrazu poloÏíme Ïlut˘ ‰átek znázorÀující slunce.
„Vzpomínáte na ty zelené louky a mohutné stromy?“ ﬁíká druh˘ vûzeÀ.
K modr˘m ‰átkÛm poloÏíme nûkolik zelen˘ch ‰átkÛ a udûláme z nich stromy.
„Vzpomínáte na ty domy, jak stály na
slunci a kolik jich tam bylo? Bydleli
66

v nich samí milí a srdeãní lidé a dûti se smály a bûhaly po ulicích. A uprostﬁed
mûsta byl dÛm biskupa Mikulá‰e, toho dobrého a spravedlivého ãlovûka,
o kterém v‰ichni ﬁíkali: ‚Ná‰ biskup Mikulá‰ je svat˘ muÏ. PomÛÏe v‰em,
kteﬁí to potﬁebují.‘“
Vojáci najednou dostali novou sílu a oãi jim zasvítily nadûjí: „Budeme se
modlit a biskup Mikulá‰ nám pomÛÏe. Zachrání nás.“
Tak se v temném sklepení, kde byl je‰tû pﬁed chvílí sly‰et jen náﬁek a pláã,
ozvala tichá modlitba:
„Biskupe Mikulá‰i, ty vidí‰ na‰i bídu! Jsme nevinní, pﬁijì nás zachránit,
pomoz nám a vysvoboì nás! Pros za nás Boha, kter˘ je v‰emohoucí! Chceme
odtud, abychom zase uvidûli slunce.“
Tak se vojáci z celého srdce modlili aÏ do veãera. V noci usly‰eli hluk a rychlé
kroky. Pak zarachotil klíã v zámku, dveﬁe se otevﬁely a svûtlo pochodní osvûtlilo místnost. Dovnitﬁ vstoupili dva stráÏci. Nikdo z nich neﬁekl ani slovo.
VûzÀové dostali strach, ale stráÏci jim mlãky rozvázali pouta a k˘vli, aÈ
jdou s nimi.
Pro‰li dlouhou chodbou a mnoha dveﬁmi, vystoupali po mnoha schodech,
aÏ vstoupili do císaﬁského paláce. Stáli pﬁed císaﬁem, kter˘ se jich zeptal:
„Vy znáte biskupa z Myry? Jak se jmenuje?“
Dûti mohou odpovûdût za vûznû.
KdyÏ vojáci zvolali: „Mikulá‰. Mikulá‰ se jmenuje,“ císaﬁ zbledl a zaãal vyprávût: „Mûl jsem v noci sen. Pﬁi‰el ke mnû nûjak˘ muÏ. Na hlavû mûl biskupskou mitru a v ruce past˘ﬁskou hÛl.
Uhodil mû s ní, probudil mû a zavolal: ‚Císaﬁi Konstantine, ve tvém vûzení
jsou tﬁi nevinní vojáci. PusÈ je na svobodu, nebo se z tebe stane vrah!‘“
„Kdo jsi?“ zeptal jsem se. „Jsem Mikulá‰, biskup z Myry, a BÛh mû k tobû
posílá.“
Císaﬁ chvíli mlãel, pak se vzpamatoval a stráÏcÛm ﬁekl: „Ti vojáci jsou nevinní. PropusÈte je!“
A vojákÛm ﬁekl: „Jste volní! Jeìte do Myry, bûÏte k biskupu Mikulá‰i
a poproste jej, aby se za mû modlil. Chtûl bych b˘t dobr˘m a spravedliv˘m
císaﬁem.“
Vojáci se poklonili a kdyÏ vy‰li z císaﬁského paláce, právû vycházelo slunce.
Sly‰eli zpívat ptáky a ve vzduchu bylo cítit vÛni moﬁe. Vojáci zvedli své ruce
k nebi a volali:
„Dobr˘ BoÏe, dûkujeme ti. Dûkujeme ti, Ïe jsi nám poslal biskupa Mikulá‰e,
dûkujeme ti, Ïe jsme svobodní.“
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Zazpíváme píseÀ:

V této chvíli mÛÏe pﬁijít „Mikulá‰“ a ujistit dûti, Ïe BÛh stojí na stranû tûch, kteﬁí
potﬁebují pomoc. Pokud si troufne, mÛÏe pﬁíbûh krátce pﬁevyprávût je‰tû jednou
ze svého pohledu a dûti se jej mohou vyptávat na podrobnosti.
Pﬁes ‰átky znázorÀující vûzení poloÏíme bíl˘ ubrus a na nûj dáme nadílku. NeÏ
ji rozdáme, vyslovíme v modlitbû díky za to, Ïe BÛh ãlovûka osvobozuje ze
v‰eho, co mu brání k Ïivotu.

68

