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– Spolu s pápežom Františkom si posvietime 
na náš spoločný domov. Aký je? Prečo prá-
ve taký? Akú v ňom máme úlohu? Čo nám 
v tomto spoločnom dome hovorí Stvoriteľ? 
Dobromilka a Svetlúšik sú už pripravení na 
objavovanie. 
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„Stvorenie patrí do poriadku lásky. 
Základným dôvodom všetkého stvorenia je 
Božia láska: ,Lebo všetko, čo je, miluješ  
a nič nemáš v nenávisti z toho, čo si urobil‘ 
(Múd 11, 24). Tak je každé stvorenie 
predmetom lásky Otca, ktorý mu určuje 
miesto vo svete. Dokonca aj pominuteľný 
život tej najbezvýznamnejšej bytosti je 
predmetom jeho lásky; i niekoľko sekúnd 
jej existencie zahŕňa svojou náklonnosťou.“  
       (LS, 77)
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Ahoj, kamaráti!

Vesmír plný Lásky

Na každom živote záleží

Pápež František nás v týchto vetách upozorňuje 
na to, že aj drobnosť v prírode, nenápadný červík 
metre pod zemou, lišajník na skale kilometre 
nad morom či mikroskopická bunka planktónu 
na hladine oceánu má svoje miesto vo svete. Boh 
o nej vie. O čo viac zahŕňa svojou pozornosťou 
a bezhraničnou láskou 
každú ľudskú bytosť 
– či je to už bábätko 
v brušku, ktoré prežije 
len niekoľko hodín, či 
staručký človek ležiaci 
bez pohybu na posteli?!

„Celý vesmír je rečou Božej lásky, 
nesmiernej Božej náklonnosti voči nám. 
Pôda, voda, hory – to všetko je Božím 
pohladením.“ 

(LS, 84)

Cítiš to aj ty, keď sa prechádzaš v prírode, zapo-
zeráš sa na strom či vtáčika na okne? Pohladenie 
Stvoriteľa, ktorý celý vesmír i každú maličkú 
bunku v ňom stvoril z lásky.

Škôlkarka Jazmínka s pomocou staršej sestry 
namaľovala kúsok vesmíru. Srdiečka sú planéty, 
ale aj Božia prítomnosť v celom vesmíre. Sú na 
obraze prilepené a odstávajúcimi polovičkami, 
akoby krídlami, lietajú vesmírom.

„Celá príroda, okrem toho, že odhaľuje 
Boha, je miestom jeho prítomnosti.  
V každom stvorení prebýva jeho oživujúci 
Duch, ktorý nás povoláva, aby sme s ním 
nadviazali vzťah.“ 

(LS, 88)

Boh nielenže v celom vesmíre prebýva, cez stvo-
renie sa nám zjavuje, ale nás aj pozýva – aby 
sme ho hľadali a nadviazali s ním priateľstvo. 
Ba viac než priateľstvo, túži, aby sme ho ľúbili 
ako deti svojho milujúceho Ocka.

Poznámka: Keď za vetou nájdeš zátvorku, 
kde je skratka LS, znamená to, že je to 
myšlienka pápeža Františka z encykliky 
Laudato si’ a číslo bodu, v ktorom sa citát 
nachádza. Čo je to encyklika, už vieš  
z KN 17. V ďalších zátvorkách sú citácie  
zo Svätého písma. Napríklad skratka  
Múd je Kniha múdrosti.

Úloha tohto týždňa

Všímaj si drobnosti prírody – živé či neživé – 
okolo seba. Môžeš si ich zapisovať do denníčka 
či tabuľky. Smietka prachu, kvapka rosy, steblo 
trávy v škáre obrubníka, kamienok v topánke, 
list bazalky v polievke☺. Všetko patrí do po-
riadku lásky. Všetko a všetci sme Bohom ľúbení.

Spoločný domov

Naďalej môžete maľovať, strihať, lepiť, odfotiť to, 
čo si predstavujete, keď počujete slová SPOLOČ-
NÝ DOMOV. Na vaše výtvory sa tešíme do 5. mája 
na adrese redakcie: Katolícke noviny, P. O. Box 276, 
810 00 Bratislava 1, alebo e-mailom na detom@
katolickenoviny.sk. Ich zaslaním súhlasíte s ich 
zverejnením v KN.


