
Ahoj, kamaráti!
– Kde nás teraz čítate?
– Dobromilka, nie si ty náhodou prehnane 
zvedavá? 
– Jasné, že som, Svetlúšik. Ale iba trošku. 
Vieš, zaujíma ma, či sú naši kamaráti dnu, 
alebo trávia voľný čas aj vonku. Teraz je 
von tak krásne!
– Veď preto sme aj na tejto lúke – objavujú 
sa tu nové a nové kvietky, bzučia včely, ani 
motýle nás neobchádzajú. A tie vtáčiky!
– Pozývame vás na lúku, kamaráti! Ak bude-
te pozorne počúvať srdcom, začujete, ako 
sa nám Stvoriteľ prihovára svojou krásou. 
Napríklad aj cez nezábudku. 

Ležíme si spokojne na lúke – čistinke medzi 
stromami. V ich tôni sa môžeme ukryť pred 
slnkom i dažďom či vetrom. Aj vyliezť na ne, 
keď potrebujeme výhľad do diaľky.

Vďaka ti, nebeský Otec, že si stvoril našich rodičov, 
starkých a „dospelákov“, ktorí sú našimi priateľmi 
a chránia nás. Môžeme sa o nich oprieť a požiadať 
ich o radu, lebo často dovidia ďalej...
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V objatí stromov

Kde sa pozrieme, tam z trávy vykúka nejaká 
farebná krása. Niektoré krasotinky majú 5-lu-
pienkové sukničky, iné sú plné malých okvet-
ných lístkov so sladkým nektárom, ďalším sa 
zmestili dve farby na jednu stonku – a dokonca 
liečia pľúca (Pľúcnik lekársky). No a tieto belasé 
nám pripomínajú: Nezabudni!

Vďaka ti, Stvoriteľ, za všetky farby a rozmanitosť 
kvetov a liečivú silu rastlín. Vďaka ti aj za nezábudky, 
ktoré nám pripomínajú, aby sme nezabudli, aký si vše-
mocný a láskavý – a kde je náš domov – v nebi, pri tebe. 

Kvitnúca nádhera

Zo stebla trávy nám na prst skĺzla zelená 
húsenička. Možno to nie je celkom príjemný 

hosť, ale ktovie, čo z nej raz 
vyrastie...
Ďakujeme ti, milosrdný  

Otec, že nás sprevádzaš na 
ceste a pomáhaš  

nám meniť sa. Chceme 
sa – ako húseničky 
v kukle – premieňať 

v tvojej dlani a lietať  
na krásnych krídlach 
dobra po lúke.

„Nepekné“, a predsa krásne

Stovky druhov trávy, rôzne 
druhy kamienkov, kvapky 

rosy, včielka, bodliak, krík 
trnky, dážďovka a za ňou 

chrúst s hrudkou hliny, 
mravec ťahajúci stebiel-
ko, peľ poletujúci spolu 
s vôňou vo vetre... Všet-
ko má svoje špeciálne 
miesto v dome prírody. 

Ďakujeme ti, Pane, že 
každý z nás má svoje špe-
ciálne miesto vo vesmíre. 
Každý z nás je len jeden 

– nedá sa nahradiť. Každý z nás má svoje miesto 
v rodine Cirkvi. A ty sa o nás staráš ako starostlivý 
Pastier o svoje ovečky. 

V prírode sa ti Stvoriteľ prihovára špeciálnym 
spôsobom. A ty rozprávaj spokojne tiež – ďakuj, 
chváľ, pros, posťažuj sa; alebo sa s Bohom jed-
noducho raduj a smej☺. On je nám nablízku 
stále.

NAŠE TIPY:
▪▪  vezmi si deku a školskú tašku a úlohy si napíš 
na lúke;
▪▪  kedy naposledy ste si s rodičmi alebo kama-
rátmi spravili piknik v tráve? A čo opekačka?
▪▪  stačí kúsok zelene pred bytovkou – aj tam 
nájdeš s  lupou pri oku hotové kráľovstvo 
zaujímavostí;
▪▪  spravte si oslavu s kamarátmi na lúke – cestu 
im napred označ farebnými stuhami, aby to 
bola dobrodružná „pátračka“;
▪▪  vezmi si okrem deky papier (na tvrdú podlož-
ku) a pastelky. Ako sa ti podarí zachytiť farby 
či tvary lúky alebo detaily jednej rastliny? 
▪▪  lepom (alebo lepiacou páskou) si na papier 
pripevni lupienky alebo lístky a pastelkami 
dokresli postavičky alebo predmety podľa 
svojej fantázie. Poteší nás, ak nám ich pošleš 
alebo vyfotíš!

Jeden dom

Poď  von!

Prajeme vám, 
nech vo vás 
kvitne Božie 
požehnanie, 

kamaráti!


