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NA LÚKE S MÁRIOU (5. časť)
Ahoj, kamaráti!
– Niektorým z vás sa uzatvára netradičný
školský rok. Iným sa končí domáce štú
dium cez počítač a môžu prázdninovať.
Jupí, Dobromilka, ja sa už teším.
– Ja tiež, Svetlúšik. Mám zoznam výletov,
ktoré sme si počas karanténnych opatrení
nemohli dopriať: hvezdáreň, hrad, bazén,
splavovanie a návštevy kamarátov.
– To znie výborne, Dobromilka. Ale neza
budneme ani na les a lúčne kvety. Niektoré
bylinky si stále pletiem a teším sa na tie,
ktoré ešte len rozkvitnú.

ju poznali ako láskavú lekárku, hudobníčku, spisovateľku, dokonca staviteľku kláštorov. Dodnes
obdivujeme opis rastlín, ktoré skúmala, a mnohé
jej recepty sú i teraz vyhľadávané. Nečudo, že
Hildegarda je patrónkou prírodovedcov, lekárov
i nadšencov bylinkárstva. Pozývame vás na kratučkú návštevu k Hildegarde – na jej obľúbenú
kláštornú záhradku.
Spolusestrám sa niekedy zdalo, že Hildegarda vnímala veci prírody s takou láskou a odovzdanosťou, aj
najnepatrnejšiu bylinku v záhrade zahŕňala takou starostlivosťou a chrobáčika sledovala s takou pozornosťou, že pritom na všetko zabúdala a často prepočula
aj zvonenie na modlitbu.
„Vidím Božie stopy,“ vysvetlila so smiechom, keď sa
jej sestry pýtali na dôvod jej lásky k malým pozemským
veciam.
„Na svete nie sú
malé veci. Všetky
stvorenia sú plné Božej lásky. Na všetkom
živom cítim jeho dych a veľkú clivotu
po domove, túžiacu po srdci Stvoriteľa.“

na Súľovských skalách. (To sú výtrusné rastliny,
patria medzi machorasty.) Pozná už veľa rastliniek – vylisované kvietky a listy lepí priesvitnou
lepiacou páskou na tvrdý papier, poznačí si názov,
a tak si vyrába herbár.

(Z knihy Wilhelma Hünermanna Živé svetlo –
Historický román o sv. Hildegarde z Bingenu, Spolok
svätého Vojtecha, Trnava 2018)

Grétka a jej herbár

Čo priniesol čas na lúke
V našej „kvetinkovej škole“ na
lúke s Pannou Máriou sme
počas piatich týždňov objavili veľa krásy a užitočnosti,
ktorej dáva Stvoriteľ vzrast.
Aj my môžeme „kvitnúť“, keď
sa otvoríme Božiemu dotyku.
Z kvietkov sme si vyrobili „skutkovník“ dobrých skutkov, sirup,
ozdoby a všeličo iné. Ľalie poľné
nám pripomenuli, o čo sa nemusíme zbytočne starať a strachovať,
a naopak, čo je v živote dôležité
a čo si musíme chrániť.

Svätá bylinkárka
Pred takmer tisíc rokmi žila v dnešnom Nemecku
rehoľníčka Hildegarda. Bola veľmi múdra a činorodá – odmalička milovala prírodu a zbierala
liečivé rastliny, ktorými pomáhala chorým. Ľudia

Prajeme vám požeh
nané a voňavé dni,
kamaráti! V budú
com čísle sa tešíme
na odštartovanie
tradičnej prázdnino
vej hry Leto s Bibliou – s dobrodružnými
úlohami a parádnymi odmenami. Nesmie
te pri tom chýbať ☺!
Už aj medzi škôlkarmi rastú znalí bylinkári a bylinkárky. Grétka má najradšej prvosienky, lebo
ľúbi prvosienkový čaj, a fialky kvôli sladkému
voňavému sirupu. Páči sa jej aj fialová mesačnica,
lebo keď chodí s rodičmi lesom, krásne rozvoniava.
A ešte sa jej zapáčili pečeňovky, ktoré objavila
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