
Pán Ježiš povedal svojim 
učeníkom – a dnes hovo-
rí i nám: „Pozrite sa na ľa-

lie, ako rastú: nepracujú, ne-
pradú; a hovorím vám: Ani Šalamún 

sa v ce  lej svojej sláve neobliekal tak ako 
jediná z nich. Keď teda Boh takto oblie-

ka rastlinu, ktorá je dnes na poli a zajtra 
ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy malo-
verní?! Ani vy sa nezháňajte, čo budete 

jesť alebo čo budete piť, a nebuďte usta-
rostení! Veď toto všetko zháňajú ľudia toh-
to sveta. Váš Otec predsa vie, že toto potre-
bujete. Ale hľadajte jeho kráľovstvo a toto 
dostanete navyše“ (Lk 12, 27 – 31).

Vyobliekaná poľná ľalia

– Už sme spoznali na lúke množstvo nových 
rastlín.
– Ktorý kvet sa ti páči najviac, Dobromilka? 
– Fúha, Svetlúšik, ako si mám vybrať 
z toľkej nádhery? Zvončeky, hviezdi-
ce, čakanky, žiarivé iskerníky.
A k tomu krásne rozstrap kaný 
myší chvostík ale bo kapsička 
pas tierska so srdiečko vými še-
šuľkami, kto ré ukrývajú semiač-
ka. No uznaj, čomu dať pred nosť?
– Hmm... Súhlasím, Dobromilka, ťaž-
ká otázka. Ale na jeden kvet si predsa 
len dnes posvietime trochu viac. Píše sa 
o ňom niekoľkokrát aj v Biblii. Ste zve-
daví, ktorý to je?         Prečo?  ......

....................
... ...................

................
..........................................................................

Vie Boh, čo potrebujeme?

O čo si, naopak, máme robiť starosti – 
o čo sa máme snažiť?
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Ľalia je symbolom čistoty a tento kvet sa spája 
v umení s Pannou Máriou alebo inými svätica-
mi, ktoré vynikali svojou čistotou. 

Ľalia je tiež symbolom rytierstva a skautingu 
(tri lupene znázorňujú 3 body skautského sľu-
bu). Ľalia kedysi na starých mapách ukazovala 
správnu cestu, používali ju šľachtické rody.

Čo robí rastlina, aby bola pekná – aby 
mala „krajšie šaty ako kráľ Šalamún“? 

Kto oblieka ľaliu – kto sa stará o jej 
„šaty“?

Čo hovorí Ježiš – o čo si nemáme robiť 
starosti? O čo sa nemáme báť?

Čo nám to vlastne Ježiš 
hovorí?

Ľalia ako symbol

Lupienkové šaty
Kvetom na obrázku niečo chýba. Dokreslíš 
im lupienkové šaty – krajšie, než mal kráľ Ša-
lamún  ? 

Podobne ako ty teraz maľuješ pastelkami do 
obrázka, aj Stvoriteľ sa tak stará o svoje pôvab-
né stvorenie. A my – Božie kvety – sa máme sta-
rať, aby sme v svojom srdci hľadali Božie krá-
ľovstvo, spoznávali nášho Stvoriteľa.

Ahoj, kamaráti!


