
Ahoj, kamaráti!
– Pomohli by ste Svetlúšikovi natrhať sed-
mokrásky?
– Dobromilka, ešte veľa ich budeš potrebo-
vať?
– Jednu plnú kytičku. Ale potrebujem dlhé 
stonky, Svetlúšik.
– Ahá, tak to zrejme nebude len taká obyčaj-
ná kytička.
– Uhádol si, Svetlúšik. Uvijem sedmokrásko-
vý venček a prizdobím ho aj púpavou.
– Jéj, už si to viem predstaviť. Bude sa ti hodiť.
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NA LÚKE S MÁRIOU (3. časť)

V  máji sme obdivovali kvietky, ktoré nám 
kvitli pod nohami na lúke či nad hlavami na 
stromoch a kríkoch. Obdivovali sme nežnosť, 
krehkosť a zároveň liečivú silu, ktorú do nich 
vložil Stvoriteľ. Pripodobňovali sme ich nádhe-
ru materinskému srdcu Panny Márie – Kráľov-
nej mája. Ozaj, už ste podľa fotky prišli na to, 
komu uvila Dobromilka venček? Skúsili by ste 
podobný spraviť aj vy?

A možno sa vám počas uplynulého mesiaca 
podarilo dopĺňať „skutkovník“ kvetov dobrých 
skutkov či viac sa modliť ruženec. Určite ste ním 
rozvoňali svoju rodinu a priateľstvá. 

Aj v júni na nás z lúky mávajú nové a nové hla-
vičky kvetov, ktoré doteraz ešte nerozkvitli. 
Do výšky sa vytiahli margaréty, začervenal sa 
pakost červenohnedý, biele hviezdice sa naďalej 
trblietajú a ich listy chutia ako oriešky. A do 
tej nádhery pristávajú „parašutisti“ – semiačka 
odkvitnutých púpaviek na padáčikoch.

Každý deň môžeme i my rásť a kvitnúť na 
Božiu slávu. Netreba k tomu veľa. Veď všetko, 
čo na to potrebujeme, už máme: 

Boh nás polieva svojou láskou, dáva nám 
výživnú pôdu sviatostí, má pre nás dostatok 
svojho svetla. Stačí, keď k nemu „načiahneme“ 
svoje listy a otvoríme lupienky, aby sme sa vy-
stavili Božiemu svetlu. 

Ako chceš dnes kvitnúť ty? ........................
......................................................................

Ako môžeš svoje lupienky otvoriť Božím 
lúčom? ........................................................
.....................................................................

Potrebuješ bielu rýchloschnúcu hmotu, čerstvé 
lúčne kvety, tenkú ceruzku alebo paličku na 
prevŕtanie otvoru, šnúrku a konár na zavesenie 
(alebo niečo iné).

Z malých guliek hmoty si vymodeluj kolieska 
a špáradlom urob dierku na zavesenie. 

Kvietky, časti listov, semiačka či iný prírodný ma-
teriál vtlač do kolieska. Časom farby niektorých 
kvietkov vyblednú, ale listy (napríklad myší 
chvostík) ostanú dlho pekne zelené. Niektoré sa 
uchytia, niektoré možno odpadnú – ale vytvoria 
ti pekný odtlačok ako „skamenelinu“. Prevráť 
koliesko a pritlač ešte z druhej strany. Kolieska 
môžeš vyzdobiť aj obojstranne. 

Kolieska nechaj deň uschnúť, aby boli tvrdé. 
Potom prevleč šnúrku a uviaž na konárik ale-
bo lanko, ako sa ti páči. Môžeš si tak vyrobiť 
„kvetinovú záclonu“ na okno alebo konárik na 
stenu. Keď sa na kolieska s rastlinkami pozrieš, 
možno ti pripomenú, že i ty si pozvaný kvitnúť 
a skrášľovať Božie kráľovstvo☺.

a

Kvitnime!

Kvetinová dekorácia
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