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– Dnes vás pozývame do jesennej záhradky. Jablon-
ky obťažkané štavnatými plodmi sa už tešia, kedy ich 
odľahčíme a odnesieme si z ich konárov plné košíky 
jabĺčok.
– Dozrieva aj hrozno, Dobromilka.
– Čo všetko je zrelé vo vašich záhradkách, kamaráti? 
Radi pomáhate rodičom či starkým pri oberačke?
– V týchto dňoch (17. septembra) si pripomína-
me rehoľnú sestru, ktorá veľmi rada trávila 
čas v záhrade a obdivovala krásy Stvoriteľa. 
Nadšene zbierala rôzne plody, listy, kve- 
ty – najmä tie, do ktorých nebeský Otec 
vložil liečivé účinky a vitamíny. Počuli ste 
už o svätej Hildegarde? 

Svätá Hildegarda z Bingenu žila pred 
900 rokmi. Bola známa lekárka, prí-
rodovedkyňa, botanička, spisovateľka 
a hudobná skladateľka. Svoj život za-
svätila Bohu ako mníška benediktín-
skeho rádu a žila v kláštore. Dodnes sa 
nám zachovali jej opisy rastlín, zvierat, 
liečenie bylinkami a zdravou stravou.

Úžas nad stvorenstvomAhoj, kamaráti!
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Spolusestrám sa niekedy zdalo, že Hildegarda 
vnímala veci prírody s takou láskou a odovzda-
nosťou, aj najnepatrnejšiu bylinku v záhrade za-
hŕňala takou starostlivosťou a najbiednejšieho 
chrobáčika sledovala s takou pozornosťou, že 

pri tom na všetko zabúdala.
„Vidím Božie stopy,“ vysvetlila so smie-

chom, keď sa jej sestry pýtali na dôvod 
jej lásky k malým pozemským veciam.
„Na svete nie sú malé veci. Všetky stvo-

renia sú plné Božej lásky.“ 
Zakrátko mal celý kláš-

tor účasť na Hildegar-
dinej láske k prírode. 
Najmä nové sestry sa 
zo srdca tešili, keď 
mohli ctenej mníš-
ke povedať o akom-

koľvek malom objave, 
ktorý našli v kláštornej zá-

hrade. Hildegarda bola v hĺb-
ke srdca presvedčená o tom, 
že Boh na každú chorobu ne-

chal narásť aj liečivú rastlinu 
a že súcit s chorľavými pohá-

ňa k tomu, aby človek skúmal ta-
jomstvá prírody.

ÚRYVOK JE Z KNIHY  

WILHELMA HÜNERMANNA ŽIVÉ SVETLO,  

SSV, TRNAVA 2018

Liečivý dúšok
Skús si tento týždeň uvariť bylin-
kový čaj. Aký obľubuješ? Ako vo-
nia? Aké rastlinky v ňom plávajú? 
Aké majú tvary ich listy a farby ich 
kvety? Aké má tvoj 
čaj liečivé účin-
ky? Môžeš ho 
skúsiť nakres-
liť alebo od-
fotiť a poslať 
na adresu de-
tom@katolic-
kenoviny.sk. 


