
Ahoj, kamaráti!
– Pozri, Dobromilka, čo tu mám.
– Ukáž, Svetlúšik. Znova odrobinky?
– Prizri sa lepšie.
– Ahá, semiačka. Ale čoho?
– To práve netuším, Dobromilka. Našiel 
som ich v pivnici medzi kvetináčmi.
– Zistíme to len tak, že ich zasadíme a bu-
deme sa o ne starať, aby sa nám ukázali 
v plnej kráse. Idem po krhličku.
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Keď semiačko vložíme do zeme, akoby sme ho 
pochovali. Prikryjeme ho zeminou, nevidíme 
ho. Semiačko ostáva v tme. Ale tam sa zvlhčené 
vodou prebudí. 

Prelomí šupku obalu a zapustí korienok do 
hĺbok tmy. 

Dohora vystrelí stonku tenučkú, no dosť silnú 
na to, aby sa prebúrala hlinou za svetlom. 
Toľko sily je v malom semiačku.

Nepripomína ti to niečo? Alebo niekoho?
Pán Ježiš, ktorého umučenie si pripomíname 
v pôstnom čase, zomrel na kríži a bol pochova-
ný ako také semiačko do zeme. Jeho telo bolo 
ukryté v tme jaskyne, kde pochovávali mŕtvych. 
No na tretí deň vstal z mŕtvych a jeho zmŕtvych-
vstaním vytryskla spása pre všetkých. Premohol 
smrť a tmu hriechu svojou obetou a láskou.

Semiačko má vnútri všetky zárodky budúcej 
rastlinky. Je v ňom ukrytý plán budúceho ko-
rienka, stonky, listu, kvetu, plodu. No nevznik-
ne z neho rastlina, kým ho nevložíme do pôdy 
a nedáme mu teplo, svetlo a vlahu.

Pozorujeme a rastieme
Priprav si 3 sklenené nádoby. Do jednej zasaď 
hrsť semiačok (pšenice alebo trávy) túto pôstnu 
nedeľu. Do druhej nádoby zasaď podobný počet 
semiačok o týždeň a do tretej nádoby s dvojtýž-
dňovým rozostupom. Aký bude medzi semiač-
kami v nádobách rozdiel? Čo sa deje v zemi za 
sklom a čo nad zemou? (Zíde sa ti lupa☺.)

Prajeme ti požehnaný  
štvrtý pôstny týždeň.  

Neboj sa svoje semiačka,  
ktoré si dostal od Boha  

v podobe darov a talentov,  
zasiať a starostlivo polievať.  

Božie kráľovstvo čaká na tvoju úrodu.

Ak pšeničné zrno nepadne  
do zeme a neodumrie, 
ostane samo. 
Ale ak odumrie, prinesie 
veľ kú úrodu.                          
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