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KONEC ČERVNA
konec příběhu?

I ona a Hanka... Maruška tomu snu uvěřila. Jsou
v dobrých Božích rukou. Když po cestě ze školy
zaběhly s Hankou ke kamenu, celou historku jí vyklopila. Na Hanku to neudělalo velký dojem. Náladu jí to nespravilo. Hanka těm věcem s Bohem –
králem nebo s Božím královstvím nerozuměla. Pořád myslela na svůj nesplněný slib.
Jak to všechno nakonec dopadlo? Maruščina maminka se dozvěděla hned druhý den, že výsledky
vyšetření jsou dobré. Lékaři nenašli v jejím těle
žádnou nemoc. Ani jednu nemocnou buňku! Hančina maminka dostala stejně dobrou zprávu, ale
o tři dny později.
   V září se konal první dětský závod s poníky.
Celé prázdniny před tím Hanka trénovala. Nebylo
žádné Chorvatsko, ani Řecko, jen práce ve stájích,
ježdění a trénink. Zářijový závod Hanka opravdu
vyhrála.
   Kámen v parku byl od té doby místem, kde se
pravidelně scházely. Maruška ho vylepšila. Do země
vyhloubila lopatkou jamku, do ní vložila kovovou
krabičku od čaje s obrázky Panny Marie a Halušky
a přidala lístek s nápisem: Děkuji za uzdravení MAMINKY. Marie. Měla připravený i druhý lístek: Děkuji
za uzdravení MAMINKY. Hana. Ale když jí ho ukázala, Hanka se zarazila. Potom vytáhla z kapsy zlatě
zářící medaili s hlavou poníka a beze slova ji položila na Maruščin lístek. Zahrnuly společně krabičku
hlínou a označily menším kamenem.
   Ale tím náš příběh ještě neskončil. Maruška
i Hanka rostly, chodily spolu dál do školy a byly
pořád nejlepší kamarádky. Už dávno byly dospělé
a znovu a znovu seu kamenu scházely. Jak to ale
vlastně tehdy bylo s uzdravením jejich maminek,
zůstalo pro obě tajemstvím...

KONEC PŘÍBĚHU NA POKRAČOVÁNÍ
LUDMILY MUCHOVÉ
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A blížil se konec června... Ukázalo se, že škola vlastně nebyla žádná škola, spíš taková družina. Většinou si děti mohly číst svoje knížky nebo hrát hry,
které byly jinak jenom v družině nebo si opakovaly
něco z češtiny, matematiky, přírodovědy.
   Paní učitelka jim k tomu pouštěla zajímavé pořady z internetu. Ne, že by to takhle Marušku nebavilo. Už věděla, že na vysvědčení bude mít tytéž
známky jako v pololetí, takže splnila jedničkový slib
a teď je řada na Pánu Bohu, aby maminku uzdravil.
Jenže jestli vidí do srdce každého člověka, jak říká
maminka, tak určitě vidí i to, že to Marušku tentokrát nestálo skoro žádnou námahu. Takže se neví,
jestli to u něj bude platit...
   Ale to nebyla jediná Maruščina starost. Často
ji napadalo: Co bude s Hankou a s její maminkou?
Hanka nemůže vyhrát závody, když žádné nejsou.
A i kdyby, určitě by to u Pána Boha taky neplatilo. Vždyť Hanka si ten slib opakuje jenom pro sebe
a o Pánu Bohu ani nic neví... Maruška na to myslela i dnes dopoledne, když jim paní učitelka za
odměnu, že se dvě hodiny učili, pustila pohádku
Pyšná princezna. Samozřejmě, že jí všichni znali,
ale je to veselejší než pořád opakovat násobení.
A jak se tak Maruška zadívala na interaktivní tabuli,
najednou se jí všechno nějak před očima rozmazalo. Stařenka, která zrovna povídala něco panu králi,
najednou omládla a podobala se Marii na obrázku.
Pomalu se otočila k Marušce: „Neboj se Maruško,
tvoje maminka je v dobrých rukou... Je v dobrých
rukou krále...“ „A Hanka? Co bude s Hankou?“ vyhrkla Maruška. „Všechny jste v dobrých rukou...“
   A konec. Marušku probudilo jemné poklepání
na rameno. Pohádka právě končila, jde se domů.
Maruška chvíli nevěděla, co byl sen a co je doopravdy. Zdálo se jí o Panně Marii, to bylo jasné. A bylo to
moc hezké... Ale jak říká tatínek, sen je sen, probudíš se a je den! Přesto Marušce ten sen přinejmenším spravil náladu. Znala přece obraz v kostele, kde
má Bůh na hlavě korunu jako král, a ví, že jeden
svátek před začátkem adventu se jmenuje svátek
Krista krále. A maminky jsou v dobrých rukou krále.
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OTÁZKY SPOJENÉ S TÉMATEM
„BŮH SE ZJEVUJE – BŮH ZŮSTÁVÁ TAJEMSTVÍM“
Bylo Marušky tajemství spojené s uzdravením maminky stejné jako tajemství
Hanky

? Nebo bylo jiné? Nebo podobné?

Je nějaký rozdíl mezi tím, když je pro Marušku tajemstvím, jak jedná Bůh, a když

?

je pro Hanku tajemstvím, jestli její vítězství mohlo pomoci mamince k uzdravení

Když dáváme pozor v kostele nebo v hodinách náboženství a dozvídáme se tak

?

hodně příběhů z Bible o Bohu a o Ježíši, znamená to, že Boha a Ježíše známe

Když se Marušce ve snu zdálo o Panně Marii a o Bohu, dozvěděla se o něm něco

?

důležitého, jako když čteme o Bohu v Bibli, nebo je to něco úplně jiného

Pozor!
Tohle jsou filozofické
otázky, které nemají
jednu jasnou odpověď!
Mají za úkol učit nás
přemýšlet, hledat
důvody svých tvrzení
a povídat si o nich.

PŘÍBĚH NA POKRAČOVÁNÍ
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OTÁZKY SPOJENÉ S TÉMATEM
„POUTNÍ MÍSTA – MÍSTA UZDRAVENÍ“

Někdy lidé prosí za uzdravení v modlitbě doma nebo v kostele, jindy jezdí nebo
chodí na poutní místa a modlí se za uzdravení tam. Je v tom nějaký rozdíl, kde

?

se modlíme

Našli byste nějakou podobnost mezi kamenem, u kterého prosila Maruška za
uzdravení maminek Pannu Marii a poutními místy v naší zemi, které navštěvu-

? Nebo se takové věci srovnávat

jeme a prosíme tam Boha za něčí uzdravení
nedají

?

Pozor!
Tohle jsou filozofické
otázky, které nemají
jednu jasnou odpověď!
Mají za úkol učit nás
přemýšlet, hledat
důvody svých tvrzení
a povídat si o nich.

PŘÍBĚH NA POKRAČOVÁNÍ
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OTÁZKY SPOJENÉ S TÉMATEM „UZDRAVUJÍCÍ BŮH“

? Uzdravil je obě Bůh?
Nebo je obě uzdravili lékaři? Nebo se dá říci, že je uzdravili lékaři i Bůh?
Co si myslíte o uzdravení obou maminek, děti, vy

Jestliže věříme, že Bůh může vyslyšet prosebné modlitby za něčí uzdravení,

?

co si myslíte o tom, že někdy takové modlitby k uzdravení nepomohou

?

Potřeboval Bůh modlitby Marušky, aby uzdravil maminku

?

Potřeboval Bůh Maruščiny samé jedničky, aby uzdravil maminku

?

Potřeboval Bůh Hančino vítězství v závodech, aby uzdravil její maminku

? Je to podle vás

Dáváte vy Bohu nějaké sliby, když ho o něco prosíte
potřeba

?

Pozor!
Tohle jsou filozofické
otázky, které nemají
jednu jasnou odpověď!
Mají za úkol učit nás
přemýšlet, hledat
důvody svých tvrzení
a povídat si o nich.

PŘÍBĚH NA POKRAČOVÁNÍ
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OTÁZKY SPOJENÉ S TÉMATEM „VÍRA“
Když Hanka věřila, že její vítězství pomůže maminku uzdravit, můžeme říci, že

? Nebo to říct nemůžeme?

byla věřící

Když Maruška věřila, že Bůh může její maminku uzdravit, můžeme říci, že byla

? Byla její víra podobná víře Hanky, nebo to byla úplně jiná víra?

věřící

Tak ahoj...

Pozor!
Tohle jsou filozofické
otázky, které nemají
jednu jasnou odpověď!
Mají za úkol učit nás
přemýšlet, hledat
důvody svých tvrzení
a povídat si o nich.

PŘÍBĚH NA POKRAČOVÁNÍ

