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– Pred týždňom sme si posvietili na rôzne 
druhy odevov, ktoré opisuje Biblia. Zástera 
slúžiaceho Ježiša, šarlátové rúcho, za ktoré sa 
mu posmievali, žiarivý „nadpozemský“ odev 
Božieho Syna i anjelov.
– Aj ty si zažiarila v púpavových šatách, Dob-
romilka.
– Veru hej, Svetlúšik, cítim sa v nich príjemne 
a veselo. Myslím, že tak sa cítime všetci, keď 
máme srdce oblečené do čistého krstného 
rúcha. A keď sa zafúľa, máme možnosť ho 
očistiť vo sviatosti zmierenia.
– A dnes si posvietime na šaty, ktoré 
sú krajšie než šaty mocného a bo-
hatého kráľa Šalamúna.
– Och, to naozaj, Svetlúšik? 
To si ani neviem predstaviť.

Ahoj, kamaráti!

Ak si zvedavý, 
kto bol kráľ 
Šalamún, 
prečítaj si  
zo Starého 
zákona prvú 
kapitolu  
z Prvej knihy 
kráľov.

Dôveruj Stvoriteľovi

Šaty  
prírody
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„Pozrite sa na poľné ľalie, ako 
rastú: nepracujú, nepradú; 
a hovorím vám, že ani Ša-
lamún v celej svojej sláve ne-
bol oblečený tak ako jediná 
z nich,“ povzbudzuje nás 
Pán Ježiš k  tomu, aby 
sme dôverovali v Božiu 
prozreteľnosť (Mt 6, 28). 
Veď keď Boh do takej 
nádhery oblieka poľnú 
bylinu, o čo skôr sa postará 

o človeka, svoje 
dieťa stvorené 

na Boží obraz? 
„Nebuďte teda 

ustarostení, čo  
budete jesť, čo 
si oblečiete,“ znejú 
upokojujúce slová Ježiša, 
ktorý nás pozýva k jedno-
duchosti.

Poď s nami preskúmať, 
ako sa nebeský Otec 
stará o šaty nádherných 
rastliniek aj stromov, 
jarnej lúky či oblohy. 
Aj my by sme na ne boli 

hrdí. Môžeš si nakresliť 
panáčiky podobné ako 
na fotkách (alebo počkať 
na budúce číslo Katolíckych 
novín 20/2022, kde nájdeš 
našu predlohu Dobromilky 
a Svetlúšika) a cez okienka 
sledovať ich pestré oblečenie 
utkané z okolitej prírody. 
Užiješ si pritom istotne veľa 
zábavy a  módnych prírod-
ných objavov.

Obláčikový „outfit“ prinášajúci nebeskú ľahkosť.

Šaty púpavové v zelenom ladení vhodné do školy  
i na slávnostné príležitosti.

Tepláková súprava v kôrovom prevedení  
na pohodlné behanie.


