
 

1. november 

Mt 5, 1 – 12a  

Je tu november, 
a ja sa chcem teraz viac ako inokedy usilovať o svätos ť! Zas a znova, 
aby som sa páčil (páčila) Bohu, ktorý ma má rád a pripravil pre mňa nebo. 
A o to nebo sa musím usilovať každý deň. Vždy znova a znova. Snaha 
o svätosť prináša síce námahu – ale prináša aj radosť, lebo ma stále viac 
približuje k Bohu. A to ma napĺňa rados ťou  – už teraz a tu. 
Pretože je prikázaný sviatok, dnes budem znova počuť evanjelium o 
Blahoslavenstvách . Nech sú pre mňa povzbudením  na ceste do neba , 
kde je môj skuto čný domov ! Áno, obnovujem svoje rozhodnutie kráčať 
cestou svätosti! Dokázali to mnohí, teda vlastne všetci  svätí , ktorých dnes 
oslavujeme... 

                      

                  
 

Kým pôjdem spať...   
 

Pane Ježišu, ďakujem ti za dnešný deň.  
Aby mi „chutilo“ stávať sa svätým(ou),  
ponúkaš mi príklady mužov, žien,  
ale i detí, ktorí sú už pri tebe  
a hľadia ti do tváre.  
Dnes  už možno nie je moderné byť  
svätým, ale aj tak to s úsilím o túto čnosť nechcem vzdať.  
Pomáhaj mi, prosím!!!  
Amen. 

 
 

2. november 

Jn 6, 51 – 58 

Vždy, keď sa modlím modlitbu Verím v Boha, vyslovujem v nej aj slová: 
Verím v život ve čný . A dnes sa v evanjeliu dozvedám, ako ten večný 
život môžem dosiahnuť. Prijímaním nebeského pokrmu - Eucharistie . V 
nej je skuto čne prítomný živý Ježiš Kristus!  Nie je to obyčajný chlieb, je 
to chlieb z neba!  Pokrm na ceste do neba. Dnes, keď viac myslíme na 
našich blízkych zosnulých, chcem prosi ť o nádej, ktorá vie, že smr ťou 
sa život nekon čí... 
Nebo je mojím skutočným domovom a raz sa tam vrátim. Chcem sa o to 
usilovať konaním dobrých skutkov. A prehlbovaním si viery v to, že aj v 
tom malom kúsku  chleba je prítomný Pán Ježiš. A ja ho môžem 
prijímať vo svätej Eucharistii alebo duchovne.        

                                       
 
 
 
                                                                                                                                           

Kým pôjdem spať... 
 

Pane Ježišu, aj keď bol  
dnešný deň možno smutnejší  
ako tie predchádzajúce,  
chcem ti zaň poďakovať.  
Viem, že smrti sa nevyhnem  
ani ja, ani nikto z mojich blízkych. Chcem dúfať, že moje i naše stretnutie s 
tebou bude stáť zato. Že budeme prežívať nikdy nekončiacu sa radosť... 
Veď som predsa tvoje dieťa.  
Odpočinutie večné... Amen. 
 



 

3. november 

Lk 15, 1 – 10  

Mýtnici a hriešnici.   
Vyvrheli spoločnosti. Tí, na ktorých všetci ukazovali prstom. Presne tí sú 
dnes predmetom môjho ranného rozjímania. A prečo? Dnes si chcem 
uvedomovať, že aj ja som kedy-tedy pekný „kvietok“! Prečo? Pretože aj ja 
robím zle, robím hriechy.  Kým som tu na zemi, v jednom kuse zápasím v 
boji medzi dobrom a zlom.  Nejde o to, aby som sa chválil (chválila) 
svojimi hriechmi. To sú veci, ktoré ma skôr zahanbujú. Pred inými, pred 
sebou, ale najmä pred Bohom.  Prosím o schopnosť úprimne ich 
ľutova ť. Ani tí, ktorých spomíname vyššie, sa necítili príjemne, keď ich 
všetci okrikovali a ukazovali na nich prstom. A ako boli radi, keď im Ježiš 
odpustil! 

                                     
 

Kým pôjdem spať...   
 

Pane, často sa mi podarí niečo  
vyparatiť! Urobiť nejaké zlo  
a zarmútiť tým svojich rodičov,  
blízkych a najmä teba samého...  
A to mi je naozaj ľúto!  
Pomôž mi, prosím,  
aby som sa nevzdával(a),  
keď urobím niečo zlé!  
Daj mi dostatok trpezlivosti!  
A úprimnú ľútosť nad spáchaným zlom.  
Amen.  

 

4. november 

Lk 16, 1 – 8 

Vo svete to niekedy funguje tak, že na to, aby sme niečo dosiahli, 
použijeme široké lakte . Čo to znamená?  
Prestaneme sa zaoberať poctivos ťou a stoj čo stoj (aj s pomocou 
podvodu) chceme dosiahnuť to, čo sme si zaumienili. Ak sa nám to 
podarí, povieme si, že sme boli šikovnejší  ako tí ostatní... 
Cesta poctivosti je síce pomalá a zd ĺhavá , ale určite sa oplatí . Aspoň 
budeme mať pri tom čisté svedomie.  Práve také chýbalo správcovi z 
dnešného evanjelia. V čom budem dnes rozvíja ť svoju čnos ť 
poctivosti? Mohol(la) by som to dokázať napríklad pri písomke v škole?  

              
 
 
                                                                                                                                           

Kým pôjdem spať... 
 

Ak chcem mať čisté svedomie, musím sa snažiť o poctivosť vo svojom 
konaní a správaní. Nielen preto, aby som sa ukázal (ukázala) pred inými v 
lepšom svetle. Ale najmä preto, že Boh ma vidí . Ako sa mi v tom dnes 
darilo? .................................................................................................... 
........................................................................................ 



 

5. november 

Lk 16, 9 – 15  

Láskavý Bože,  
Vieš si predstaviť, čo všetko sú ľudia schopní urobiť pre peniaze? Poznám 
uja, čo za euro zjedol muchu. Telka je plná rôznych súťaží, kde ľudia 
urobia čokoľvek, len aby zbohatli. V dnešnom čítaní hovoríš, že ak slúžime 
peniazom, nemôžeme slúžiť Tebe. Myslíš, že peniaze sú zlé? Moji rodičia 
denne pracujú, aby sme mali peniaze. Aby sme si mohli kúpiť potrebné 
veci. Musíme všeličo platiť – elektrinu, vodu, rozličné poplatky 
a, samozrejme, kupujeme jedlo a oblečenie. A keď zostane niečo aj na 
hračky alebo na zábavu, to je paráda! Za peniaze môžeme kupovať dobré 
veci, tak ako je to? Dnes budem hľadať odpoveď na otázku, kedy sú 
peniaze dobré a kedy zlé.         

                    

Kým pôjdem spať...   
 

Asi som na to prišiel (prišla). Chyba nie je v peniazoch, ale v tom, ako sa 
k nim staviame. Myslím, že peniazom slúži ten človek, ktorý nemyslí na 
nič iné len na ne. Kto je skúpy a peniaze sú mu dôležitejšie ako ľudia, 
priateľstvo, láska.  
Peniaze však majú slúžiť ľuďom, nie ľudia peniazom. My, ľudia, sme 
šťastní len vtedy, keď slúžime iba Tebe, Pane.  
Amen. 

 
 

6. november 

Lk 20, 27 – 38 

Aj napriek tomu, že od Veľkej noci nás delí niekoľko mesiacov, nedá nám 
dnes nemyslieť na najväčší zázrak v dejinách spásy. Je vôbec možné, že 
už v Ježišovej dobe sa našli ľudia, ktorí neverili v zm ŕtvychvstanie?  
Zmŕtvychvstanie je predsa základom našej viery. 
Nielen v Ježišovej dobe boli ľudia, ktorí neverili v zmŕtvychvstanie. Takých, 
bohužiaľ, nájdeme aj medzi sebou. Ale ja sa každý deň snažím spoznávať 
a cez dobrodružstvo s Bohom odhaľovať toho, ktorý sa mi prihovára vo 
svojom slove i cez udalosti dňa.  
Dnes sa po ďakujem Bohu za dar viery, ktorý mi sprostredkovali moji 
rodi čia. Chcem aj dnes ži ť svoju vieru v prostredí, kam ma pošle. V 
nedeľu to azda ani inak nejde, lebo nede ľa je veľkým dôvodom na 
prejav viery, ☺☺☺☺! 

                                             
 
 
                                                                                                                                           

Kým pôjdem spať... 
 

Pane, nedeľa je  
Veľká noc týžd ňa! Ako dobre  
si to vymyslel! Vôbec nemusím 
čakať na veľké sviatočné dni  
tvojej Veľkej noci, ktorú  
slávime raz v roku.  
Ty nám svoje zmŕtvychvstanie   
pripomínaš každý týžde ň v nede ľu. Ďakujem ti za to.  
Ďakujem ti za dar viery, ktorý chcem rozvíjať ako čnosť.  
Ďakujem ti za mojich rodičov, ktorí mi ho sprostredkovali.  
Amen.  
 



 

7. november 

Lk 17, 1 – 6  

Pohoršenie.  
To je iným slovom zlý príklad . A v dnešnom evanjeliu Ježiš vystríha pred 
zlým príkladom. On vo svojom slove povzbudzuje ľudí k tomu, aby si 
všímali dobro a snažili sa ho napodobňovať. Kto robí zlo a nabáda k tomu 
aj iných, ten vlastne môže spôsobiť, že sa iní na ňom pohoršia. A to je 
nebezpečné. 
Chcem dnes dáva ť dobrý príklad všade, kde sa ocitnem: napr. doma, 
v škole, vonku, v kostole. Miesto nerozhoduje. Popr osím Boha o jeho 
požehnanie.                        

                         

Kým pôjdem spať...   
 

Milý Bože, opäť končím svoj deň. Darilo sa mi vyhnúť pohoršeniu a dávať 
len dobrý príklad? (uvažuj v tichosti). Ako sa mi to podarilo zvládnuť? 
..................................................................................................................  
.........................................................................(napíš). 
Ďakujem ti za pomoc, Amen. 
 
 

8. november 

Lk 17, 7 – 10 

Občas by sa nám azda hodilo mať sluhu, ktorý by za nás  urobil všetko , 
čo je našou povinnos ťou: urobil by nám domáce úlohy, upratal by všetky 
naše veci na miesto, zašiel by za nás na krúžok do školy či na stretko, 
lebo nám sa dnes akosi nechce... Jeden deň by sa azda takto dal aj 
celkom dobre predstaviť. Potom by však bolo ťažké rozvíjať čnosť, ku 
ktorej más dnes pozýva Ježiš: poriadkumilovnos ť.  
Urobím si rozvrh dnešného d ňa, dám si ho na vidite ľné miesto a 
budem dba ť o dôsledné plnenie svojich povinností, aby som dod ržal 
(dodržala) poriadok. 

                         
                                             
 
 
                                                                                                                                           

Kým pôjdem spať... 
 

Milý Pane Bože, je to pre mňa zvláštne poznanie: ak sa snažím dodržať 
poriadok v rozvrhu dňa, zrazu zistím, koľko času ušetrím! Toto boli moje 
úlohy v dnešnom dni: 
...................................................................................................................... 
.............................................................................(napíš). 
 Ďakujem ti za svoje povinnosti. Amen. 
 



 

9. november 

Jn 2, 13 – 22  

 
Pán Ježiš hovorí o tele  ako o chráme .   
Ako to myslel? Boh stvoril človeka s telom aj dušou. V našej duši od 
okamihu krstu prebýva sám Boh v Najsvätejšej Trojici: Otec, Syn a Duch 
Svätý . A preto sa naše telo môže pripodobňovať chrámu. Veď v ňom 
prebýva Boh! A to je super! Pane, ako málo si to uvedomujem. Prepáč. 
 Ak mám čistú dušu , odrazí sa to aj na mojom tele, na tvári . V 
radostnom úsmeve, ☺☺☺☺! Radosť tiež môže byť čnos ťou , ak sa o ňu 
úprimne usilujem...  
Dnes sa budem usilovať o pravú radosť. 
 
 

                                  
                         

Kým pôjdem spať...   
 

Milá Najsvätejšia Trojica!  
Takto spoločne sa ti chcem  
v dnešný večer prihovoriť.  
Otec, Syn a Duch Svätý,  
ktorí prebývate v mojom srdci,  
chcem, aby ste vedeli, ako veľmi sa teším z tohto poznania! A tak, ako v 
konaní dobra moju tvár zdobí krásny úsmev, nech je ten úsmev 
prejavom môjho čistého srdca .  
O to prosím v dnešný večer. Amen. 
 

 

10. november 

Lk 17, 20 – 25 

Pane, tak veľmi chcem, aby tu už bolo Tvoje kráľovstvo. Ako to v ňom asi 
vyzerá? Určite krásne. Ale tak môže vyzerať aj dnešný deň – ako deň 
v tvojom kráľovstve. Stačí sa len usilovať – a nezabúdať... 
Sú veci, ktoré nám Boh vo svojom slove chce pripomenúť zas a znova . 
Tak je to aj dnes. S novým d ňom prichádza nová šanca vytvára ť v 
našich vz ťahoch atmosféru Božieho krá ľovstva . Netreba čakať a 
strácať pritom istotu. Dnes môžem prispie ť k takejto atmosfére. 
Dobrým príkladom, úsmevom, prijímaním iných, ktorí sú mi možno 
nesympatickí...  

                             
                         
                                             
 
 
                                                                                                                                           

Kým pôjdem spať... 
 

Pane Ježišu,  
takže to Božie kráľovstvo,  
o ktorom toľko hovoríš,  
nie je len „pesničkou  
budúcnosti“. Ty chceš,  
aby sme ho vytvárali  
už dnes a teraz –  
na tom mieste, kde sa nachádzame. Ako sa táto úloha podarila mne? 
(uvažuj v tichosti). Otče náš... 
 



 

11. november 

Lk 17, 26 – 37  

Možno si povieš, že to bolo už dávno, keď žil patriarcha Noe. Je to predsa 
minulos ť. Áno, v tom máš pravdu. Lenže aj vtedy, v dobe Noema, boli 
ľudia, ktorí žili svoj život.  Ale aký to bol život?  Oni si mysleli, že to 
zvládnu aj bez Boha . Sú predsa dosť sebesta ční. Naozaj? 
Nepripomína ti to nie čo?  
Ako bolo za dní Noema?  Vieme si to domyslieť? Keď čítaš biblické 
príbehy Starého zákona, z nich sa to dozvedáš. V čom bol život vtedy iný? 
Akí boli ľudia vtedy? Akí sme my dnes?    

 

 
 

                                  

                         

Kým pôjdem spať...   
 

Ja a moja rodina ťa veľmi potrebujeme! Dnes som mohol(la) nad tým 
intenzívnejšie uvažovať. Pretože tam, kde ťa ľudia nepotrebujú, nastane 
hriech. Ale tam, kde ty dávaš vedieť, že si prítomný, tam je veľa 
požehnania! Príď do našich sŕdc a buď stálym  
hosťom v našej rodine! Amen. 

 

 

12. november 

Lk 18, 1 – 8 

Každý deň,  
keď sa snažím rozjímať nad Božím slovom, robím krok vo svojej viere. 
Krok dopredu. Dnes na konci evanjeliového úryvku môžem čítať otázku 
Pána Ježiša: ale nájde Syn človeka vieru na zemi, ke ď príde?  To nie je 
len o tom, čo bude, keď nastane koniec. Táto otázka je otázkou aj pre 
mňa. Tu a teraz. Aká je moja viera? Keby teraz prišiel Pán Ježiš, čo by 
som mu povedal (povedala)? Pane, chcem dnes viac myslieť na teba, viac 
sa k tebe obracať vo svojej modlitbe a viac sa otvárať smerom k svojim 
blížnym. Predovšetkým, ale nielen v nede ľu máme byť skuto čnými 
kres ťanmi ! Ako sa dnes chcem stara ť o svoju vieru? Ako ju chcem 
prejavi ť v kruhu svojich najbližších  

                          
                         
                                             
 
 
                                                                                                                                           

Kým pôjdem spať... 
 

Panna Mária, dnes je deň, 
ktorý nám zvlášť pripomína teba,  
Božiu matku a našu Mamu.  
Ty, ako prvá spomedzi svätých,  nám v dejinách spásy dávaš jasný 
príklad viery . Ty jediná si verila aj v naj ťažších chví ľach . Prosím ťa, 
buď mojou Mamou aj naďalej a prihováraj sa za m ňa i za moju rodinu  
u svojho syna Ježiša . Zdravas, Mária... 
 



 

13. november 

Lk 21, 5 – 19  

Znova máme možnosť uvažovať, ako je to s našou vytrvalos ťou . Keď si 
zoberieme, koľko úsilia a námahy musia vynaložiť športovci , aby dosiahli 
výkon , ktorý im stojí za to! Cez tento obraz môžeme ľahšie pochopiť, čo 
nám Ježiš dnes hovorí. Vieru  si síce nemožno zamieňať so športovými 
úspechmi, ale aj vo viere je možné zbierať „medaily“  cez dobré skutky  z 
lásky k Pánovi Ježišovi. A tie treba zbierať každý deň, nielen niekedy! 
Treba chcieť práve dnes! Treba v sebe pestovať čnos ť vytrvalosti!  
V cieli nás čaká najkrajšia medaila – nebeské kráľovstvo. 

                                                   
 

 
 
 

Kým pôjdem spať...   
 

Pane Ježišu, ďakujem ti za prežitý  
deň. Za tvoj deň, NEDEĽU!  
Pozval si ma k vytrvalosti.  
Ako sa mi to dnes podarilo?  
Mohol (mohla) by som získať medailu?  
V žiadnom prípade sa nevzdám. Chcem byť tvojím 
usilovným a vytrvalým dieťaťom v boji o spásu. Amen. 

 

 

14. november 

Lk 18, 35 – 43 

Situácia, ktorú opisuje dnešné evanjelium, je celkom jasná. Dôležité 
posolstvo do dňa je: Ježiš Nazaretský ide tadia ľto!  Ten nevidiaci muž 
vedel, čo to znamená. Pre neho to bola šanca vyzdravieť. Pretože jedine 
Ježiš mu mohol dať zdravie, o ktoré sa možno celé roky snažil a nedarilo 
sa mu to. Ľudia mu už nevedeli pomôcť. Ježiš áno... 
Pán Ježiš môže pomôcť aj mne – stačí ho prosiť každý deň tak, ako 
nevidiaci: Aby som videl... Zbadať, kde je potrebná moja pomoc, vidieť, 
kde sú Božie stopy, spoznávať  
Čo toto posolstvo znamená pre m ňa? Dnes budem o tom premýš ľať. 

                                                  
                                             
 
 
                                                                                                                                           

Kým pôjdem spať... 
 

Pane Ježišu,  
to, že si  
prechádzal mestom , 
bolo pre muža z dnešného  
evanjelia obrovskou šancou .  
Začal dúfa ť, že sa uzdraví.  
A ty si ho nesklamal.  
Na miestach , po ktorých  
ty prechádzaš , sa všetko hýbe dopredu ! Všetko sa mení k lepšiemu! 
Prosím, nielen prejdi, ale aj zostaň u nás , aby sme sa  
tvojou pomocou mohli rásť v láske. Amen. 
 



 

15. november 

Lk 19, 1 – 10  

Zachej, ktorého už poznám, bol mýtnikom. Jeho prácu ľudia nemali radi, 
pretože bolo verejne známe, že bral viac, ako mu patrilo. Okrádal ľudí. 
Tým pádom v ich očiach bol vlastne stratený prípad. Jemu už nieto 
pomoci... Alebo? 
Zachej ti dnes môže byť príkladom v tom, že po stretnutí s Ježišom si 
uvedomil dôležitú vec: rozhodol sa vráti ť to, čo mu nepatrilo.  Ozaj! Čo 
som si kedy ja poži čal (poži čala) a ešte stále „mám čas“ vráti ť to? 
Dnes si urobím poriadok vo svojich veciach a ak nej akú poži čanú 
vec nájdem, čestne ju vrátim. Iba tak možno budova ť kamarátstvo a 
priate ľstvo. 
 

                                                   

 

 
 
 

                                  

                         

Kým pôjdem spať...   
 

Pri dnešnom evanjeliu a pri Zachejovi  mi napadlo jedno z Desatora 
Božích prikázaní. Ako dobre, že mi ich pripomínaš, Pane Ježišu! Je to 
siedme prikázanie : Nepokradneš!  Vrátim to, čo mám požičané. Môjmu 
kamarátovi (kamarátke) to predsa chýba! A vrátiť požičanú vec, to sa pre 
rozvíjanie kamarátstva oplatí.  
Ďakujem ti, Pane. Dobrú noc! 

 
 

16. november 

Lk 19, 11 – 28 

Boj je láskavý Otec. Je nesmierne štedrý! 
Opäť raz môžeme pri čítaní dnešného evanjelia vnímať túto nekonečnú 
Božiu štedros ť. Boh je ten, ktorý zveruje ľuďom do správcovstva svoje 
dary . Nie iba desiatim, ale všetkým ľuďom na svete! A je na každom z 
nás, aby sme sa o tie dary starali . Lebo príde čas účtova ť. A bolo by 
trápne postavi ť sa pred neho s prázdnymi rukami... 
Boh každému z nás zveril nejaký dar. Mám pred sebou  nový de ň, v 
ktorom sa o ten dar môžem stara ť. Ako to urobím? 

                          
                                             
 
 
                                                                                                                                           

Kým pôjdem spať... 
 

Je večer, Pane, čas účtovania. Ako vidíš ty sám môj dnešný deň? Deň vo 
vedomí a v rozvíjaní darov, ktoré si mi zveril. Pozri sa do mojich 
rúk...Nechcem, aby boli prázdne. Záleží mi na tom, aby boli naplnené 
dobrom, ktoré cez svoj dar môžem rozdávať iným. Aký je to dar? 
......................................................................................................................
........................................................................... (napíš).  
Dávam ti ho s vďačnosťou. Amen.  
 

 



 

17. november 

Lk 19, 41 – 44  

Pane, 
Keď si sa priblížil k Jeruzalemu, uvidel si mesto s jeho vežami a domami a 
veľa ľudí. Každý sa ponáhľal za svojimi povinnosťami, alebo prežíval deň 
s rodinou. Ľudia vtedy boli ako my, však? A hoci vtedajší Jeruzalem nemal 
svetelné reklamy ani autá, určite bol rovnako rušný ako dnešné mestá. 
O čom si premýšľal, keď si videl celé to ľudské mravenisko? Veru, nielen 
v Jeruzaleme ale všade, kam si prišiel si videl veľké davy ľudí. Volali na 
Teba, chceli sa ťa dotknúť, potrebovali Ťa. Zdá sa, že aj my sme presne 
rovnakí. Máme svoje mestá – mraveniská, kde sa všetci mrvíme, beháme 
dookola, no rovnako túžime po Tebe. Chceme sa Ťa dotknúť ako tí starí 
Jeruzalemčania. Keď budem dnes kráčať svojím mestom alebo dedinou, 
poďakujem Ti, že si stále s nami. Ako si bol na počiatku, tak si i teraz 
a budeš na veky vekov. Amen. 
    

   
 

                                                   

 

 
 
 

                                  

                         

Kým pôjdem spať...   
 

Mestá i dediny sa ukladajú k spánku. Ich rušné ulice pomaly tíchnu. 
Modlím sa za všetky ľudské mestá a dediny, osady i opustené domy na 
celom svete, aby sa v nich všetkým ľuďom dobre žilo. S Tebou Pane. 
Panna Mária, prosím, schovaj ich pod svoj  
ochranný plášť. Zdravas´, Mária...  
 

18. november 

Lk 19, 45 – 48 

Každý deň otváram Sväté písmo, aby som uvažoval (uvažovala) o tom, čo 
mi chce Boh povedať. Aby ma viedol vo všetkom, čo prežívam. Už od 
rána, od chvíle, keď otvorím oči... Lenže on sa mi chce prihovoriť nielen 
osamote. Pozýva ma do spolo čenstva veriacich ľudí . Také 
spoločenstvo môžem intenzívne zažiť v kostole na svätej omši . Boh sa 
teší, keď je nás viac.  
Dnes je piatok. Budem ma ť možnos ť a čas, aby som išiel (išla) na 
svätú omšu?  

                  
                                             
 
 
                                                                                                                                           

Kým pôjdem spať... 
 

Pane Ježišu, je dobré,  
že mi častejšie pripomínaš  
svoje pozvanie prísť  
za tebou. V chráme ťa môžem stretnúť. Môžem ťa prijať v tvojom slove, 
ale najmä v dare svätého prijímania. Duchovného alebo  
eucharistického, podľa okolností. Ďakujem ti za to.  
Amen.  
 



 

19. november 

Lk 20, 27 – 40  

Ľudia Starého zákona, ako napr. Mojžiš , veľmi prežívali Božiu blízkosť. 
Všetko, čo robili, robili s myšlienkou na Boha. Nechali sa ním viesť. 
Zobúdzali sa s myšlienkou na Boha a s poďakovaním Bohu na konci dňa 
sa ukladali na spánok. Žili pre neho, nie pre seba...  
Čo mi týmto chce dnes Boh poveda ť? Aj ja chcem ži ť zmysluplne, 
nie len tak ledabolo. Pane, nezabudnem dnes na rann ú modlitbu i na 
tú večernú, keď ti budem môc ť za všetko po ďakova ť. 

                                           
 

                                                   

 

 
 
 

                                  

Kým pôjdem spať...   
 

Ako vyzerá môj deň, keď si uvedomujem, že Boh je pri mne? Naopak, ako 
vyzerá, keď na neho zabudnem? Viem to porovnať? Ako to bolo dnes? 
Snažil (snažila) som sa dnes žiť pre Boha, ktorý je mojím Otcom? 
Otče náš... 
 

20. november 

Lk 23, 35b – 43  

Posledná nedeľa v Cezročnom období. Kristus je naším Kráľom. A do toho 
zaznieva myšlienka báť sa Boha...  Znie to zvláštne. Prečo by sme sa mali 
Boha báť? Veď on je náš Otec, ktorý nás miluje! A predsa, mali by sme sa 
ho báť, ale len tým, že sa budeme báť urazi ť ho hriechom ! Za všetky 
naše hriechy trpel na kríži!  

                              
                  
                                             
 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane Ježišu, môj Kráľ! Zomrel si za naše (za moje) hriechy. Chcem ti 
prejaviť vďačnosť za tento nezaslúžený dar! Ježišu, môj Kráľ, prijmi moje 
odprosenie za všetky hriechy, ktorými som ťa urazil(a) a zabudol(a) tak na 
tvoju dobrotu a milosrdenstvo! Amen.  
 

 



 

21. november 

Mt 12, 46 – 50  

Kto je v našom živote jedným z najdôležitejších ľudí?  
Každé dieťa to vie. Keby sme sa hocikoho spýtali, určite by nám 
odpovedal: Predsa moja mama!   
Dnes, keď slávime Obetovanie Panny Márie , môžeme sa v modlitbe 
zamýšľať takto: Aké miesto mala v Ježišovom živote jeho matka, 
Panna Mária? Situácia, ktorú opisuje evanjelista Matúš, nám jasne 
naznačuje, že stála vonku . Vyzerá to teda, že v tej konkrétnej chvíli bola 
v úzadí . Pritom je Kráľovná neba!!! Aká krásna je čnosť pokory  a 
skromnosti. Čo všetko musela obetova ť... Ale aj tak zostala pre Ježiša 
veľmi dôležitá . A nakoniec nielen pre neho. Na kríži ju daroval nám, 
ľuďom, a tak sa stala Matkou Cirkvi! Mojou Mamou !  

                                                                               
 

                                                   

 

 

Kým pôjdem spať...   
 

Možno nie vždy dobre chápem,  
ako rozvíjať skromnosť  
a pokoru. Stále sa to učím.  
Panna Mária, ako si sa cítila 
a čo si prežívala vtedy, keď si  
stála vonku a čakala na chvíľu,  
keď budeš môcť hovoriť s Ježišom osamote?  
Prihováraj sa za mňa i za mojich rodičov u svojho syna  
Ježiša. Oni sú pre mňa najdôležitejšími ľuďmi na svete! 
Amen.  
 

22. november 

Lk 21, 5 – 11  

Každý si vie predstaviť zborenisko. Keď ľudia chcú postaviť nový dom, 
starý musia najprv zbúrať. A je z toho veľký neporiadok, prach a špina. Aj 
chrám je domom. Je domom, v ktorom prebýva Boh. No jeho vonkajší 
príbytok môže tiež podľahnúť zubu času, zostarnú ť... 
Každý človek je chrámom. Živým chrámom, v ktorom prebýva B oh. 
Úlohou každého z nás je stara ť sa o pevnos ť „múrov“ a správnu 
údržbu chrámu vo svojom vnútri, v srdie čku. Čo pre to môžem urobi ť 
dnes? 
Pane Bože, viem, že ti záleží na tom, aby si mal kde bývať. Každý kostol 
mi pripomína to, že chceš byť prítomný medzi nami. A nielen za múrmi 
kostola. Aj v našich vzťahoch. Aj v mojom vnútri. 

                                        
                              
                  
                                             
 

Kým pôjdem spať... 
 

Podarilo sa mi dnes  
vytvoriť ti v mojom  
srdiečku útulný príbytok,  
Pane? Teraz už viem,  
že tam je to miesto,  
ktoré má byť tvojím  
chrámom. Vďaka ti za toto poznanie. Obdaruj ma, prosím, čnosťou 
trpezlivosti pri starostlivosti o chrám mojej duše. Aby bola pre teba 
dôstojným príbytkom, nie zboreniskom. Amen.  
 

 



 

23. november 

Lk 21, 12 – 19  

Na prvé prečítanie dnešného úryvku nám môže napadnúť jediné vhodné 
slovo - katastrofa . Čo všetko Pán predpovedal svojim učeníkom, aké 
strašné veci sa im stanú, ak budú nasledovať svojho Učiteľa.  
V ľudskom pohľade sa spomínané veci javia ako katastrofa. To sa nedá 
poprieť. Ale oveľa podstatnejšie je, že cez tieto náročné veci Boh žiada 
jediné - svedectvo viery . Každá nepríjemnosť, ťažkosť alebo bolesť 
v našom živote má zmysel. Dôležité je vedieť ich prijať. Bolesť tým síce 
neustúpi, ale ak ju prijmeme a dokážeme dať Pánovi Ježišovi ako obetu 
za niekoho, bude to od nás veľký dar. Nezabudni: Boh dopustí, ale 
neopustí... 

                                                                     
 

                                                   

 

 
 
 

                                  

Kým pôjdem spať...   
 

Pane Ježišu, nie vždy nájdem správne slová, aby som nimi svedčil(a) o 
tebe. Ale tu nejde len o slová, ktoré poviem. Je dôležité, aby som v 
ťažkostiach nereptal(a), ale snažila sa o tiché svedectvo  
cez skutky a cez svoj postoj. Viem a verím,  
že si stále so mnou. Amen.  

 
 

24. november 

Lk 21, 20 – 28  

Božiu moc a slávu si nateraz nevieme úplne predstaviť. Ľudská fantázia 
na to nestačí. Predsa však vidím nádheru prírody, veľkosť hôr, dokonalosť 
drobných rastlín, nádheru kvetov a rôznorodosť živočíchov. To všetko 
svedčí o tvojej všemohúcnosti, Bože. 
Ježiš svoju moc zjavoval predovšetkým svojím slovom, znameniami a 
zázrakmi. Ale aká tá Božia moc a sláva naozaj je, uvidíme až vo večnosti. 
Teším sa na nebo? Tam je môj skuto čný domov. Tam uvidím Božiu 
moc a slávu.  

 

                                        
                              
                  
                                             
 
 
                                                                                                                                           

Kým pôjdem spať... 
 

Myslím, že mám právo hrdosti na svojho nebeského Otca! On je mocný a 
slávny! Teraz sa teším z každého dňa, ktorý mi dáva prežiť v nádhernom 
svete, ktorý stvoril. Ďakujem, Pane, aj za tento prežitý deň. 
Raz však chcem aj ja prebývať s ním v jeho sláve.  
Amen. 
 

 



 

25. november 

Lk 21, 29 – 33  

Každý sa teší, keď vie, že ho čaká niečo pekné. Napríklad Vianoce. Už ich 
netrpezlivo očakáva a hádam aj chce, aby tu už boli... Je to síce ešte 
mesiac, ale Vianoce sa blížia! A to je pre dobrá správa! Už prešiel takmer 
celý rok, už sú skoro tu! Áno, už sú blízko...  
Skús porozmýš ľať, ako stráviš čas pred Vianocami. O dva dni sa 
začne Adventné obdobie, príprava na Vianoce. Premysli si svoje 
adventné predsavzatie. V ktorej čnosti sa chceš zlepšova ť? 

 
                                                   

 

 
 
 

                                  

                         

Kým pôjdem spať...   
 

Ako veľmi sa teším, že čas Vianoc je už tak blízko! A aby mi ubiehal 

rýchlejšie, tu je moje predsavzatie: ................................................................ 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

 

26. november 

Lk 21, 34 – 36  

Zajtra sa za čína advent , Pane môj.  
Neviem sa dočkať Vianoc. Tak veľmi dlho trvá a tak veľmi pomaly sa 
vlečie! Vianoce sú oslava Tvojich narodenín. Je to môj najobľúbenejší 
sviatok. Viackrát som už premýšľal(a) nad Tvojou láskavosťou – budeš 
mať narodeniny, ale darčeky nedostaneš ty, ale my. To nie je fér! 
Napríklad sladkosti. Advent je celý sladu čký -čokoládový kalendár, 
mikulášska nádielka a hrnce plné mamičkiných sladkých krémov, ktoré mi 
dovolí „vyškrabkať“. No Ty z nich nemôžeš ochutnať... Chcem, aby si 
dostal darčeky, keď sa blíži Tvoj sviatok. Preto sa Ťa budem snažiť celý 
tento mesiac obdarovať tým, čo máš najradšej. Poviem Ti, že Ťa ľúbim a 
dám si malú úlohu, alebo sa pomodlím. Dnes si odopriem jednu sladkosť. 
Predstavím si, že ju darujem Tebe. Ďakujem, Pane za všetko.  
             

                                        
                              
                  
                                             
 
 
                                                                                                                                           

Kým pôjdem spať... 
 

Už som sa úplne priblížil(a) k adventu. Podarilo sa mi zvládnuť to bez 
sladkosti? A čo nastávajúce adventné dni? Aké si dám predsavzatie? 
Pane, pomôž mi, prosím, nech sa dobre pripravím  
na Tvoj príchod. 
 

 



 

27. november 

Mt 24, 37 – 44 

Na dôležité dni v našom živote sa treba dôkladne pripraviť. To isté urobil 
aj Noe: postavil koráb. Lo ď, v ktorej našiel úto čisko, záchranu pred 
potopou sveta i jeho rodina a rodina božích stvoren í - zvieratiek. 
Nebola to teda len taká hocijaká lo ď! 
Koráb je obrazom a predobrazom Cirkvi.  Cirkev je ako loď, ktorá sa 
plaví morom sveta. Je to aj tvoja ve ľká rodina , do ktorej patríš od chvíle, 
keď ťa tvoji rodičia dali pokrsti ť. Vďaka korábu Noe a jeho rodina 
nestratili nádej, lebo sa Boh aj v ťažkej situácii o nich postaral.  
To isté urobí s tebou a s tvojou rodinou. Ponúka ti  novozákonný 
koráb, ktorým je Cirkev, spolo čenstvo ľudí, ktorých srdcia sú plné 
nádeje. Nezabudni: Boh je s tebou a pomáha ti.  

                                        
 

                                                   

 

 
 

Kým pôjdem spať...   
 

Na Prvú adventnú nede ľu cítim  
nádej . Pane Ježišu, aj dnes si ma  
o nej poučil. Chcem sa podobať  
Noemovi. On a jeho rodina  
sa ocitli v nezávideniahodnej  
situácii. Ale ty si bol s nimi.  
A preto neprestali dúfať.  
Požehnaj, prosím, mňa i celú moju rodinu. Pomôž mi naplniť moje 
adventné predsavzatie. Ako som si ho premyslel(a)?  
....................................................................................... 

 

28. november 

Mt 8, 5 – 11  

Ochrnutie  je choroba, pri ktorej sa človek nemôže hýbať. Trpí  pripútaný 
na lôžko alebo na invalidný vozík. Preto sa nečudujeme, že chorý sluha 
z dnešného Evanjelia chcel vyzdravieť. Nemohol zájsť za Ježišom sám, 
jeho nohy toho neboli schopné. Kto by ale nechcel vyzdravieť, keby vedel, 
že má šancu? Za ochrnutého úbohého muža prosil jeho nadriadený, 
stotník. 
Chcem dnes myslie ť na všetkých trpiacich ľudí, ktorí zažívajú vo 
svojom živote ochrnutie. Sú celkom odkázaní na pomo c iných. 
Nemôžu beha ť a hrať sa ako ja. A musia svoj kríž trpezlivo znáša ť. 
Trpezlivos ť je  veľká čnos ť.  
Pomodlím sa dnes za všetkých trpiacich ľudí. 

                                
                              
                  
                                             
 
 
                                                                                                                                           

Kým pôjdem spať... 
 

Pane Ježišu, tak ako za tvojich čias, aj my dnes máme medzi sebou ľudí, 
ktorí nemôžu chodiť a potrebujú pomoc od iných. Iste to nemajú ľahké. 
Naplň ich, prosím, silou a trpezlivosťou, aby vládali  
niesť tento kríž. Amen. 
 

 



 

29. november 

Lk 10, 21 – 24 

Zdá sa, že dnes si vo výhode, a to aj napriek tomu, že si „len“ dieťa. Dnes 
ti sám Ježiš dáva na známosť túto pravdu a skutočnosť. Veď predsa si to 
práve ty, kto denne číta Sväté písmo a spoznáva Pána Ježiša v jeho 
slove! A tým si dostal(a) obrovský dar, po ktorom túžili významní ľudia, 
ktorí žili ešte pred Ježišovým narodením: proroci a králi!  A že Boha 
nevidíš ľudskými očami? Raz sa dočkáš. Veď on robí v tvojom živote veľa 
nádherných vecí, nad ktorými sa učíš žasnú ť! To nie je samozrejmos ť, 
to je dar... 
Ktoré sú tie úžasné veci v mojom živote, ktoré môže m vidie ť a nad 
ktorými musím s láskou žasnú ť? Porozmýš ľam nad nimi. Chcem sa 
dívať očami svojho srdca. 
 

                                            
 

 
 
 

                                  

                         

Kým pôjdem spať...   
 

Pane Ježišu, je úžasné žiť obyčajný život! Učíš ma denne počúvať tvoje 
slovo a žasnúť nad ním. Je to úžasné dobrodružstvo! Cítim sa ako kráľ – 
a ďakujem ti za to. Čo úžasné v mojom živote som si dnes všimol 
(všimla)? 
___________________________________________ 
Vďaka za to. Amen. 

 

30. november 

Mt 4, 18 – 22  

 
Medzi apoštolmi, ktorých si Ježiš povolal, nájdeme aj súrodenecké 
dvojice . Jednou z nich boli bratia Peter a Ondrej . Čo to asi znamená? 
Môžeme nad tým popremýšľať:  
Nejde len o to, aby sme o Ježišovi po čúvali len my sami. Ježiš má 
rados ť, keď jeho pozvanie prijmú aj ďalší rodinní príslušníci: naši 
rodi čia a súrodenci. Čo môžem pre to urobi ť ja? Porozprávam sa 
s mojimi blízkymi o tom, čo pre m ňa a pre nich znamená pozna ť Pána 
Ježiša.  

 
                                    
                              
                  
                                             
 
 
                                                                                                                                           

Kým pôjdem spať... 
 

Dnes, keďže je piatok, sme mali doma viacej času na rodinnú debatu. 
Pane Ježišu, rozprávali sme sa o tebe! Aká veľmi dôležitá debata to bola! 
Je dobré, že v našej rodine máš stále svoje miesto. Moji rodičia, 
súrodenci, ale ani ja si nevieme predstaviť, že by sme ťa nepoznali. 
Požehnávaj mojich rodičov, súrodencov aj mňa, celú našu rodinu,  
aby sme ťa stále viac spoznávali a milovali. Amen.  
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