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Stále si užíváme dobu Vánoc, ke kterým v lidovém 

prostředí patří různá krásná vyprávění a milé pohádky. Jednu 
jsem vám vyprávěl o svátku Svaté rodiny a tu druhou bych vám 

rád pověděl dnes. Není tak úplně lidová, protože pochází z pera 

Karla Čapka. Trochu se blíží jeho stylu biblických apokryfů. 
Možná ji budete znát. Jmenuje se Pohádka psí a je velmi 

roztomilá.  

„Povídej ještě něco,” prosily psí rusalky znovu. Stará psí 

víla se zamyslila a pak začala: „Povím vám tedy, jak se dostali 

psi na nebe. Víte, že duše lidí jdou po smrti na hvězdy, ale pro 
duše psí nezbyla žádná hvězda, a duše psí chodily po smrti spát 

do země. To bylo až po časy Krista Pána. Když Krista Pána lidi 

bičovali u sloupu, zůstalo tam moc krve, moc krve. A jeden 
hladový pes bez pána přišel a lízal tu krev Krista Pána. 

‚Panenko Maria: vykřikli andělé v nebi, vždyť ten pes přijal krev 
Páně!‘ Když přijal krev Páně,‘ řekl Bůh, ‚vezmeme jeho duši  

na nebe.‘ I udělal novou hvězdu. A aby se poznalo, že je pro psí 

duše, udělal k ní ocas. A sotva ta psí duše přišla na hvězdu, měla 
z toho takovou ukrutnou radost, že začala běhat, běhat a běhat 

v nebeském prostoru jako pes na louce, a ne pořádně po cestě 
jako ostatní hvězdy; a takovým psím hvězdám, co rejdí po nebi  

a „mrcají“ ocasem, se říká komety." 

Dlouho jsem přemýšlel, jestli se vlastně tato Čapkova psí 
pohádka dnes hodí k důstojnosti výkladu Božího slova. Co 

chytrého z ní vlastně plyne? Nakonec mě přesvědčilo hned 

několik věcí.  

Když papež František před 6 lety pronášel na dnešní 

evangelium homilii, hovořil o poutnících z východu takto: 

„Mudrci představují portrét věřícího, tedy člověka, kterému se 
stýská po Bohu a který cítí, že mu chybí domov, nebeská vlast. 

Jsou obrazem všech těch lidí, kteří si ve svém životě nedali 
umrtvit srdce.“ Jistě si vzpomeneme, že Pán Ježíš přirovnal 

v rozhovoru se Sýrofeničankou pohany k psíkům, kteří čekají 

pod stolem na padající kousky. A už jsme u naší pohádky. Psíci 
neměli nárok jít do nebe, scházel jim domov a tak tomu bylo až 

do časů Krista Pána. Ježíšova krev, kterou jakoby mimoděk 

přijal jeden hladový psí tulák, všechno změnilo. Byla to právě 
ta jeho žízeň a zároveň to prapodivné rozhodnutí Pána Boha. 

Rozhodnutí k podivu andělů, jakoby čekal na to, kdy se krev 
jeho Syna dotkne těchto psíků bez pána a bez domova. 

Matouš píše, že když se hvězda zastavila nad místem, kde 

bylo dítě, mudrci se zaradovali nevýslovnou radosti. Hvězdné 
těleso se zastavilo a oni se dali do pohybu. Nebyl to už pohyb 

jejich nohou, nebo jejich velbloudů. Byl to pohyb náhlé vnitřní 

svobody, kterou mohli zakoušet, když pochopili, že toto dítě 

přišlo také pro ně a že se mu mohou poklonit a dát mu své dary 

a s nimi vlastně i sami sebe. 

A tak buďme těmi šťastnými psíky, kvůli kterým Bůh 

udělal nové hvězdy a udělal je rád. Stejně jako rád pozoruje, 

když tyto nové Boží děti lítají samým štěstím v jeho nebeském 
prostoru. 


