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– Svetlúšik, aha, už nám vyrástla pažítka na 
okne.
– Hneď som tam, Dobromilka, len odložím 
chlebík od pani susedky. Práve ho dopiekla.
– Mňam, čerstvý chlebík? Tak to mi, prosím, 
prines aj nožničky, Svetlúšik. Ďakujem.
– Nech sa páči. A načo ti budú, Dobromilka?
– Nastriháme pažítku na čerstvý chlebík 
s maslom.
– Tak ja k tomu spravím čaj z prvosienok, kto-
ré sme si cez víkend nazbierali. Ako je dobre 
na svete s takýmito lahodnými darmi .
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Ahoj, kamaráti!

Spojené odlišnosti

Úloha tohto týždňa

    Nie je mi to jedno

Cez svoje postoje a skutky si spoje-
ný s celým svetom – vplývaš na ľu-
dí okolo seba, tí na ďalších a ďalších. 
Tvoje skutky vplývajú na prírodu okolo teba 
– ale aj na prírodu ďaleko od teba. Dokonca 
vplývaš na budúcnosť prírody, v ktorej bu-
dú žiť tvoji potomkovia. 

Nie je jedno, či necháš v lese plastové vrec-
ko z desiatej. Môže sa doň napríklad zamo-
tať nejaké zvieratko, ktoré bude lesu chýbať. 
A nie je jedno, či budeš mať vodovodný ko-
hútik otvorený minútu či päť. Voda je čo-
raz vzácnejšia na celej planéte. 

„Dôležitosť a zmysel každého stvorenia 
možno lepšie pochopiť, ak nazeráme 
na celý Boží plán. To učí katechizmus: 
,Vzájomnú závislosť stvorení chcel 
Boh. Slnko a mesiac, céder a kvietok, 
orol a vrabec: ich nespočetné rozdiely 
a odlišnosti znamenajú, že ani jedno 
stvorenie si samo nestačí. Stvorenia 
jestvujú iba v závislosti jedných od 
druhých, aby sa navzájom dopĺňali 
v službe jedných druhým.‘ “     (LS, 86)

Pán Boh nás nestvoril ako samotárov na pustom 
ostrove ani ako kolíky oddelené v plote. Aké by to 
bolo ťažké žiť bez rodičov, kamarátov, susedov – 
bez našich vzťahov? Aké by to bolo na svete, keby 
zrazu zmizla pôda, voda alebo rastliny či zviera-
tá? Ako dlho by sme dokázali žiť? Pápež František 
nám vo svojom liste pripomína, ako sme všetci po-
spájaní. Boh to chcel takto. Sme spojení s našimi 
bratmi, sestrami, s prírodou okolo nás a tá s príro-
dou celej planéty, s celým vesmírom – a všetci sme 
spojení v Stvoriteľovi.

Stvorenia sa navzájom ovplyvňujú, sú 
navzájom od seba závislé. 

Všimni si babičkinu záhradku. Mož-
no si videl, že vedľa šalátu má zasa-
dený kôpor. Vôňa kôpra chráni 
hlúbovú zeleninu pred larvami 
motýľov, ktoré by z priesad veľa 
nenechali. Záhradkári poznajú 
aj tri ďalšie kamarátky, ktoré sa-
dia pospolu: kukurica poskytu-
je oporu fazuli a tá zásobí pôdu 
dusíkom, ktorý má rada kukuri-
ca. Dusík vyhovuje aj tekvici, tá veľkými listami 
tieni pôdu pred vysychaním a všetky tri plodiny 
sa majú spolu dobre. A takých kamarátov je v prí-
rode veľmi veľa.

Poznáš aj druhy zvierat, ktoré si takto pospo-
lu pomáhajú?

Aj keď si niektoré časti prírody nepomáhajú, 
či dokonca škodia, slúžia ako potrava jeden pre 
druhého a udržujú rovnováhu, aby sa niektorý 
druh nepremnožil.

Napíš si do voľných políčok spojenej retiazky, 
s čím všetkým sú spojené skutky vašej rodiny. 
Keď spolu na výlete vyzbierate smeti, keď spra-
víte vtáčiu búdku, keď namiesto auta použije-
te bicykel. Čo všetko ovplyvňujete ako rodina? 
Čo môžeš ovplyvniť ty?

Všetko so všetkým súvisí


