
 

1. december 

Mt 7. 21, 24 - 27  

Môj život sa podobá stavbe domu . Nemám síce poruke tehly, zváračku, 
miešačku, ale aj tak staviam dom. Duchovný dom, ktorý vidno očami 
srdca. Kým som na svete, pracujem na ňom. Ako?  Poznávaním Božích 
právd. Životom pod ľa Desatora , ktoré  je základom  môjho domu. 
Láskou k Bohu, k sebe a k blížnym. Plnením si kresťanských povinností. 
Radostným úsmevom. Všetko sú to dôležité súčasti domu, ktoré nesmú 
chýba ť, aby bol útulný.  A pretože dom nemožno postaviť za jeden deň, 
prosím  dnes Boha o čnosť trpezlivosti , s ktorou na ňom môžem 
pracovať.  
Pane, aj dnes chcem k môjmu domu priložiť aspoň jednu tehličku – 
poslúchnem, pomôžem, usmejem sa,... 

     
                                                   

 

 
 
 

                                  

                         

Kým pôjdem spať...   
 

Keď vyrastiem, možno si postavím dom pre svoju budúcu rodinu. Pane, 
ale  viem, že na stavbe duchovného domu môžem pracovať bez ohľadu 
na to, koľko mám rokov. Aj teraz počas adventného obdobia  
mi dávaš dostatok príležitosti.  
Ďakujem ti a prosím ťa o požehnanie. Amen. 

 

2. december 

Mt 9, 27 – 31 

Pri čítaní dnešného úryvku môžeš premýšľať: azda tí slepci boli v 
koncoch so svojimi silami. Už im nikto nevedel pomôcť. Preto kričali na 
Ježiša.  
Za to, čo Pán Ježiš svojou mocou robil medzi ľuďmi, za mnohé 
uzdravenia, ktoré sa diali na jeho príhovor u nebeského Otca (lebo nikdy 
ich nerobil z vlastnej vôle alebo z túžby po tom, aby ho ľudia oslavovali), 
prítomní jednoducho museli žasnú ť a chváli ť Boha za jeho dobrotu, 
lásku a milosrdenstvo!  Pretože práve tieto zázraky svedčili o Božej 
láske. 
Boh nemusí vždy uzdraviť telo. Podstatné je, že vždy je ochotný a 
pripravený uzdravi ť dušu  od chorôb hriechu. Poznám ten pocit, ke ď mi 
odpustí.  Kedy som naposledy bol (bola) na svätej spovedi? Porozmýšľam 
o tom, budem sa snažiť ísť znovu. Nezabudnem sa Bohu po ďakova ť.  
 
 

                                                   
                                             
 
 
                                                                                                                                           

Kým pôjdem spať... 
 

Aj keď si uzdravoval len jednotlivcov, predsa sa dokázali z toho teši ť celé 
zástupy . Lebo tvoja pomoc chorým ľuďom úplne zmenila život ! Aj z 
môjho návratu do tvojho náručia má vždy radosť celá rodina Cirkev . 
Pane, ďakujem ti za toto poznanie! Amen. 
 



 

3. december 

Mt 9.35-10,1.5a 6-8 

Žijeme v časoch, keď ľudia všetko merajú peniazmi. Pán Ježiš nám však 
hovorí: Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Ako je to mož né?  
Súčasný Svätý Otec František  sa veľmi zameriava na chudobu  v 
dnešnom svete. V jeho myšlienkach a príhovoroch majú chudobní 
podstatné a dôležité  miesto. Máme sa učiť žiť tak, ako Pán Ježiš – žiť 
jednoducho a milovať tých, ktorí toho veľa nemajú.  
Chudobní žijú aj medzi nami. Aj dnes, na za čiatku 21. storo čia. 
Možno aj v mojej blízkosti.  Aj ja im môžem pomôcť. Modlitbou a skutkom 
milosrdenstva. Akým? 
 
 

       
                                                   

 

 
 
 

                                  

                         

Kým pôjdem spať...   
 

Ako robiť veci zadarmo, z čistej lásky a milosrdenstva ? Asi toho ešte 
mnoho nemôžem robiť, lebo som ešte dieťa. Ale môžem ochotne pomôcť 
tam, kde treba, môžem sa milo usmiať a pozdraviť človeka, o ktorého iní 
nemajú záujem. 
Pane, požehnávaj všetkých, ktorí sú priamo medzi chudobnými a 
pomáhajú im. Misionári  a mnohí dobrovoľníci. Chcem na nich myslieť vo 
svojich modlitbách. Otče náš... 

 
 

4. december 

Mt 3, 1 – 12 

Veľmi dobre to poznáš v našom svete: Kde sa pozrieš, všade počuť rôzne 
zvuky. Hluk. Hudbu – poriadne hlasnú. Zvuky dopravy. A ešte mnoho 
iného... Kde má potom miesto  ticho?   
V dnešnom evanjeliu nachádzame slovo púš ť. Je to miesto, na ktorom nie 
je nič. Nič, čo by pripomínalo život. Do púšte odchádzali ľudia ako svätý 
Ján Krstiteľ, aby sa tam stretli s Bohom. Aby sa intenzívnejšie venovali 
modlitbe .  
Aj ja môžem odís ť do ticha a vytvori ť si tak atmosféru púšte. Aj ja 
môžem hovori ť s Bohom. V mojom srdie čku dám prednos ť Ježišovi 
pred všetkými vecami, ktoré by dnes chceli odpútava ť moju 
pozornos ť od neho. Chcem ho po čúvať a vola ť na neho v tichu púšte 
môjho vnútra.  

                            
 
 
                                                   
                                             
 
 
                                                                                                                                           

Kým pôjdem spať... 
 

Pane Ježišu, je večer a ja premýšľam nad prežitým dňom. Ako sa mi 
podarilo byť dnes na púšti ? Venoval (venovala) som ti dostatok svojho 
času? Načúval (načúvala) som pozorne, čo mi chceš povedať vo svojom 
slove? Buď pri mne, prosím, vždy, keď na teba zavolám.  
Amen.  
 



 

5. december 

Lk 5, 17 – 26 

Pane Bo že, 
ľudia sa k Tebe odjakživa dostávajú rozličnými cestami. Aj v mojej 
rodine vidím, že je veľa možností, ako Ťa spoznať. Niekto sa o Tebe 
naučil v rodine od svojich rodičov, iný Ťa našiel, keď mal veľké 
trápenie, alebo niekomu pomohli priatelia. Aj chromý človek v dnešnom 
čítaní sa k Tebe dostal vďaka priateľom. Spustili ho na nosidlách 
priviazaných na lanách a to rovno cez strechu, pretože sa cez davy ľudí 
inak nemohli k Tebe dostať. Všetci sa tlačili aby boli bližšie k Tebe. 
Tak veľmi Ťa potrebujeme.. 
Je úžasné, že sa moje modlitby k Tebe dostanú, aj keď ich šepkám 
celkom tichučko, aj keď si ich len pomyslím. Aj keď sú okolo Teba vždy 
veľké davy ľudí, ktorí sa Ťa túžia dotknúť. Dnes sa pomodlím za 
všetkých, ktorí sa k Tebe túžia dostať, aby ich nezastavili nijaké 
prekážky, aj keby sa mali prebúrať cez strechu. Ľúbim Ťa, Pane. 

 
 
       

                                                   

 

 
 

Kým pôjdem spať...   
 

...ešte raz sa pomodlím za všetkých, ktorí Ťa hľadajú, aby Ťa čím skôr 
našli a stúlili sa v Tvojom náručí.  
Otče náš... Zdrava´s... Sláva Otcu... 
 

6. december 

Mt 18, 12 – 14 

Rados ť. To je slovo, ktoré dnes stojí za zamyslenie. Pán Ježiš teba i mňa 
povzbudzuje k radosti.  
Z čoho dokážeš ma ť rados ť? Vezmi si papier alebo zápisník a skús si 
napísa ť veci, ktoré ti spôsobujú rados ť. To je Tvoja úloha na dnes.  
Dnes je sviatok svätého Mikuláša. Každé dieťa dobre pozná tohto svätca. 
Z jeho životopisu vieme, že napriek tomu, že pochádzal z bohatej rodiny, 
nenechal si všetko len pre seba. Vedel pomáhať, a aj pomáhal tým, ktorí 
boli v núdzi. Aj tým, ktorí boli doslova v koncoch . Zabojoval o ľudskú 
dôstojnos ť a dnes je svätý. Jeho štedrosť dodnes poznajú ľudia na celom 
svete. 
Aj ja chcem byť dnes štedrý (štedrá) – aspoň trošku sa chcem priblížiť 
k tebe na svojej ceste svätosti. 

 
 
 
                      
                            
 
 
                                                   

Kým pôjdem spať... 
 

Ako dobre, Pane Ježišu, že posielaš na svet ľudí, bez ktorých by sme sa 
nezaobišli! Tých, ktorým nie je ľahostajná dôstojnosť človeka.  
Svätý Mikuláš je jedným z nich. A teším sa,  
že mi ho dávaš za príklad. Amen.  
 



 

7. december 

Mt 11, 28 – 30 

Ježiš ti dnes hovorí zvláštnu ponuku: učte sa odo m ňa. Možno ti 
napadne, či už aj tak nemáš dosť úloh zo školy. Sú predmety, ktoré sa 
učíš rád(a), ale aj také, ktoré ti robia ťažkosti. A čo ešte iné a ďalšie sa 
máš učiť? Ježišova škola je školou žitia ako Ježiš. 
Pán Ježiš ti chce by ť nápomocný vo všetkom, čo robíš. Sprevádza ťa 
aj v školskej lavici. Môžeš si to uvedomi ť v tejto krátkej modlitbe: 
„Pane Ježišu, prv, než by som sa zohol (zohla) nad knihami, dvíham svoj 
zrak k tebe, aby som ťa prosil (prosila) o požehnanie pre toto štúdium. 
Chcem spojiť svoju prácu s prácou iných ľudí. Chcem ju spojiť s ťažkou 
námahou bratov robotníkov a roľníkov, so záznamami úradníkov, s 
výpočtami inžinierov, s ošetrovaním lekárov a s tvojou skrytou prácou v 
nazaretskom dome. Daj, aby môj stolík alebo lavica boli oltárom a dnešné 
štúdium obetou. Amen.“ 

              
 
 
       

                                                   

 

 
 
 

                                  

Kým pôjdem spať...   
 

Pane Ježišu, to, že chodím do školy, že sa učím a mám nejaké povinnosti, 
to je pre mňa to isté, ako pre dospelých chodenie do zamestnania. Pre 
mňa sú výplatou známky, pre nich peniaze. Prosím ťa, požehnávaj ma a 
daruj mi vytrvalosť v prístupe ku mojim školským povinnostiam.  
Amen.  
 

8. december 

Lk 1, 26 – 38 

Život podľa Božieho slova nám najdokonalejšie predstavuje Panna Mária. 
Dnes je jej deň, slávime prikázaný sviatok Nepoškvrneného po čatia 
Panny Márie.  Ona sama nám ukazuje a ponúka „recept“ , ako 
uskutočňovať Božie slovo v našom živote. Môžeme sa zamyslieť nad tým, 
ako by to vyzeralo v dejinách spásy, keby sa Panna Mária zariadila podľa 
seba. Ona však „stavila“ na to Božie slovo. A to znamenalo záchranu 
sveta ... 
Nepripomína ti to nie čo? Aj ty máš často chuť robiť si veci podľa seba. 
Robiť len to, čo sa ti chce. Ostatné nech ide bokom. A pritom by bolo treba 
pomôcť mamičke utrieť riad, vysypať smeti... Ocko zas potrebuje od teba 
nejakú drobnosť. Čo urobíš?  

                
 
                      
                            
 
 
                                                   
                                             
 

Kým pôjdem spať... 
 

Panna Mária, vďaka ti za tvoj príklad pokory! Mohla si  urobiť podľa seba, 
a predsa si sa rozhodla počúvnuť to, čo chcel od teba Boh.   
Vďaka ti, že aj mňa učíš žiť podľa Božieho slova.  
Zdravas, Mária...  
 



 

9. december 

Mt 11, 16 – 19 

Ježiš učil mnohých ľudí. Chcel, aby mu rozumeli všetci prítomní. Preto 
hľadal vhodné slová, ktorými im priblíži Božie pravdy.  
Aj ty si jedným (jednou) z tých komu sa Ježiš každý  deň prihovára. 
Vieš, čo je na ňom SUPER? On sa dokáže prihovori ť ľuďom 
akéhoko ľvek veku, postavenia a farby pleti. Prihovára sa ma lým i 
veľkým. Zakaždým volí primeraný spôsob, ktorému budú r ozumie ť. 
Stíš sa na chví ľu a počúvaj, čo ti dnes chce Pán Ježiš poveda ť.   

             
 
 
       

                                                   

 

 
 
 

                                  

Kým pôjdem spať...   
 

Pane Ježišu, ďakujem ti, že si taký dobrý! Záleží ti na tom, aby som ti aj ja 
rozumel(a), a preto hľadáš i vyberáš tie správne slová. Hovoríš mi o láske 
nebeského Otca. O tom, ako je v nebi krásne. Povzbudzuješ ma, keď 
prežívam niečo náročné a tešíš sa so mnou, keď mám radosť. Ďakujem ti, 
Pane, za tvoje slovo. Vďaka, že ty sám si sa stal Slovom.  
Amen.  
 

10. december 

Mt 17, 10 – 13 

Eliáš  bol prorokom svojej doby. Bol to významný prorok Starého zákona . 
Ján Krstite ľ bol posledným prorokom spomedzi všetkých. Posledný 
prorok Nového zákona . A ľudia ho nespoznali. Nespoznali v ňom Božieho 
muža, ktorý zvestoval blízky príchod Mesiáša, Ježiša Krista... 
Aj ja môžem by ť prorokom = Božím mužom, Božou ženou, alebo 
lepšie: Božím chlapcom či Božím diev čaťom. Aj ja mám iným 
zvestova ť Krista. Slovom i príkladom. Aj dnes... 

                                         
 
                      
                            
 
 
                                                   
                                             
 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane, vďaka ti za tých odvážnych mužov i ženy Starého i Nového zákona, 
ktorí zvestovali ľuďom tvoj príchod na svet. Vďaka ti za Jána Krstiteľa, 
ktorý bol mužom pravdy. 
Ako mi darilo byť prorokom? 
_____________________________________________ 
Amen. 
 

 



 

11. december 

Mt 11, 2 – 11 

Môžeš si povedať, že dnešné čítanie je nespravodlivé . Ján Krstiteľ, ktorý 
bol Božím mužom, musel skončiť vo väzení. Asi sa spýtaš: Prečo?  Stál 
na strane Pravdy a ostal jej verný – aj za cenu prenasledovania a smrti. 
Dokážem ťa, Pane, vyznať aj vtedy, keď sa mi smejú? Dokážem sa 
prežehnať aj vtedy, keď je to ostatným čudné? 
Pane, dnes chcem byť naozaj na Tvojej strane – aj keď sa mi budú iní 
posmievať. 

                          
 
 
       

                                                   

 

 
 

Kým pôjdem spať...   
 

Pane, ako sa mi dnes darilo stáť na tvojej strane? 
__________________________________________________________ 
Prosím ťa o to, aby si mňa i celú moju rodinu naplnil odvahou. Aby sme 
vždy kráčali po tvojej ceste. Chceme ti zostať verní.  
Amen. 
 

12. december 

Mt 21, 23 – 27 

Občas to mal Ježiš fakt ťažké, keď stretal ľudí. Kým chodil po tejto zemi, 
učil aj v chráme. A už vtedy sa našli aj takí, ktorí jeho učenie neprijímali, 
lebo ich srdcia i hlavy boli tvrdé . Naša doba v tomto nie je ďaleko od 
Ježišových súčasníkov. Aj medzi nami sa takí nájdu, čo jeho učenie 
neprijímajú.  
Čo to hovorí mne? Ako ja pristupujem k u čeniu Pána Ježiša, ktoré mi 
denne ponúka vo svojom slove?  
Dnes si pre čítam časť z biblie pre deti a porozprávam sa o tom s 
rodi čmi. 
 
 

                                 
                                         
 
                      
                            
 
 
                                                   
                                             
 
 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane Ježišu, znova si ma dnes vyzval verne po čúvať, čo mi hovoríš. 
Urobiť si čas, otvoriť si uši i srdce, lebo ty hovoríš v tichu . Daj mi ochotu 
a vytrvalosť pre život podľa tvojho slova. Chcem kráčať cestou čností, 
ktoré mi denne odhaľuješ. Amen.  
 

 
 



 

13. december 

Mt 21, 28 – 32 

Počúvnuť hneď na prvé slovo – zdá sa to jednoduché, a predsa je to často 
veľmi ťažké. Ale keď sa to podarí, tá radosť z víťazstva nad lenivosťou je 
úžasná! 
Pane, chcem dnes všetko robiť hneď – neodkladať to na neskôr. Nechcem 
ani zabúdať na teba a chváliť ťa za každé moje drobné víťazstvo nad 
lenivosťou a za radosť, ktorú pocíti m v srdci.     
 
 

                      
 
 
       

                                                   

 

 
 

Kým pôjdem spať...   
 

Vďaka ti , Pane, aj za malú drobnosť, ktorá sa mi podarila. Chcem to teraz 
odovzdať tebe. 
Amen 

14. december 

Lk 7, 19 – 23 

Pán Ježiš hovorí, že on je ten, ktorého ohlasoval Ján. On je ten, ktorého 
očakávame aj my v tomto adventnom období.  
I ja chcem, aby už prišiel, aby sa narodil malý Ježiško, aby boli Vianoce. 
Už netrpezlivo čakám Štedrý večer a teším sa na chvíľu, keď budeme 
všetci pri stromčeku rozbaľovať darčeky. Ešte 10 dní... Ale ako je to s 
mojím adventným predsavzatím?  
Dnes sa pokúsim nezabudnúť a poriadne ho splniť. 

                        

        
                                         
 
                      
                            
 
 
                                                   
                                             
 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane Ježišu, čas sa kráti ! Onedlho naozaj prídeš a budeme sláviť tvoj 
príchod na tento svet! Ako veľmi sa už teším! Prijmi odo mňa moje 
každodenné predsavzatie, ktoré mám na tohoročný advent. Chcem si ho 
častejšie pripomínať. Posilňuj ma a daj mi trpezlivosť  
v jeho plnení. Amen. 
 
 



 

15. december 

Lk 7, 24 – 30 

Ján, ako už o ňom vieme, bol veľmi jednoduchý, skromný a pokorný 
človek. Bol prorokom, ale vôbec si na tom nezakladal. A práve preto o 
ňom hovoril Ježiš veľmi pekne. 
Aj my si rýchlejšie všimneme takých, ktorí sa nám zapáčia na prvý pohľad. 
Majú značkové oblečenie, majú všetko, čo chcú. No Pán Ježiš dnes 
hovorí o Jánovi Krstiteľovi, ktorý nič z toho nemal. Jediné, čím naozaj 
navonok oplýval, bola jeho chudoba a skromnosť. A práve preto ho dáva 
za príklad ostatným. 
Skúsim sa dnes prihovoriť niekomu, koho si iní vôbec nevšímajú. Možno 
je to nejaký spolužiak alebo spolužiačka, možno chlapec či dievča z 
vedľajšej triedy. 

Kým pôjdem spať...   
 

Pane Ježišu, končí sa ďalší môj deň. Dnes sa niesol v znamení 
všímavosti. Azda nebolo pre mňa ťažké nájsť toho chlapca alebo dievča, 
ktoré je samo a nikto sa s ním nechce hrať. Náročnejšie však bolo, aby 
som sa mu prihovoril (prihovorila). Ak som to dokázal (dokázala), ďakujem 
ti za to v tejto večernej modlitbe. Ak som  
nemal (nemala) dostatok odvahy, odpusť mi, prosím! 

16. december 

Jn 5, 33 – 36 

Pán Ježiš hovorí o Jánovi, že bol lampou, ktorá svieti a ľudia sa radovali 
v tomto svetle. Naše svetlo môže byť ešte silnejšie, lebo v nás môže 
prebývať Pán Ježiš – Svetlo sveta. Záleží len na nás, či chceme žiariť. 
Pane, chcem ti dať svoje srdce, aby som sa i ja stal (stala) lampou pre 
ostatných. 
Ak nezabudnem na to, že si so mnou, určite sa mi bude ľahšie rozdávať 
svetlo radosti naokolo. Ako? Možno obyčajným úsmevom, milým slovom.    
                                      

Kým pôjdem spať... 
 

Úsmev, milé slovo... koľkokrát za deň som si na to spomenul 
(spomenula)? Možno som bol (bola) len sviečkou so slabým plamienkom. 
Pane, ale aj ten možno niekomu dodal trošku radosti.  
Ďakujem ti za to. Amen. 
 



 

17. december 

Mt 1, 1 – 17 

Aj keď je to dlhý zoznam, pri čítaní dnešného úryvku si môžem uvedomiť, 
ako veľmi dôležitý  bol každý jeden človek  v rodokmeni Pána Ježiša! 
Každý z nich zohral svoju úlohu. 
Aj ja mám predkov , bez ktorých by som sa nezaobišiel (nezaobišla). Sú 
tam takí, ktorých poznám (babka, dedko, rodičia, súrodenci), ale aj takí, o 
ktorých viem možno len z rozprávania. Alebo dokonca takí, o ktorých 
neviem vôbec nič. Dnes si urobím čas a porozprávam sa s rodi čmi, 
prípadne s babkou a s dedkom, o mojich predkoch .   
                     

 
                      
Kým pôjdem spať...   
 

Aké krásne je mať rodinu, Pane! Je to tvoj dar nám ľuďom. Je super, že 
mám mamičku i otecka. Ale dnes som sa dozvedel (dozvedela), že do 
mojej rodiny patrí oveľa viac ľudí. A to je fakt SUPER! Koľkých z nich 
poznám osobne? 
......................................................................................................................

......................................................................................................... (napíš).  

Ďakujem ti za nich. Amen. 
 

18. december 

Mt 1, 18 – 24 

Už sme spolu uvažovali o tom, ako krásne to Boh vymyslel vo svojom 
pláne s nami ľuďmi. Dnes môžeme pokračovať. Manželstvo je prvá 
ustanovizeň z raja Eden, v ktorom žili prví ľudia Adam a Eva. Neskôr sa 
stalo sviatos ťou . Panna Mária a svätý Jozef  boli, sú a zostanú 
dôležitými manželmi v dejinách spásy. V ich rodine rástol sám Boží Syn, 
Ježiš Kristus.   
Dnes sa po ďakujem Pánu Bohu za sviatosti, ktoré nám dal. Je ic h 
sedem. Zistím, ktoré sú to. 

                                 
                                      

Kým pôjdem spať... 
 

Pane Ježišu, tak perfektne si to vymyslel! Dal si nám sviatosti a tie sú pre 
nás najlepším darom na ceste do neba. Už viem, ktoré sú to:  
......................................................................................................................

..........................................................................................................(napíš). 

Ďakujem ti za ne. Amen.  

 



 

19. december 

Lk 1, 5 – 25 

Sú chvíle, keď sa ti môže zdať, že sa za niečo veľmi úpenlivo modlíš, ale 
odpoveď neprichádza. Ver, že nie si ani jediný (jediná), ani prvý (prvá), 
komu sa také niečo stalo. Už v Starom zákone boli ľudia, ktorí zažili čosi 
podobné. Oni by ti o tom vedeli rozprávať! Boh môže odpovedať trojako: 
Áno. Nie. Po čkaj. 
Ktorá z týchto odpovedí platila pre Zachariáša a Al žbetu?  Cez ich 
skúsenosť viery a dôvery chce Boh aj tebe niečo povedať.  
Pane, chcem to, čo chceš ty a ako to chceš ty. Pomôž mi to prijať, prosím. 
 

Kým pôjdem spať...   
 

Ako som prežil(a) tento deň? Čo som sa počas neho naučil(a) o modlitbe 
a skúsenosti viery? Zachariáš a Alžbeta museli byť veľmi trpezliví, kým 
dostali dar, o ktorý celé roky prosili. A už viem, ktorá odpoveď sa hodí na 
ich situáciu: .................................................................................... (napíš). 
Aj ja sa chcem učiť čakať.  
S modlitbou na perách a vo svojom srdci. 
 

20. december 

Lk 1, 26 – 38 

Pri čítaní dnešnej evanjeliovej state ti správne napadá: už sa to 
nezadržateľne blíži! Máš pravdu, Vianoce už klopú na dvere! Čakáme na 
príchod Dieťaťa, ktoré nebolo len obyčajným dieťaťom. Skús dnes viac 
čakať spolu s anjelom – s tvojím anjelom strážcom. Je s tebou stále – 
nezabúdaš na to? 
 Môj anjel strážca, chcem sa dnes teši ť s tebou. 

 

                                      

 
                                 
                                      

Kým pôjdem spať... 
 

Ako sa už veľmi teším! Čoskoro sa narodí Dieťa Ježiš! V týchto dňoch už 
ani nad ničím iným nerozmýšľam tak intenzívne! Dnes som o tom 
premýšľal (a) so svojím anjelom strážcom. 
Pane Bože, veľmi sa teším! A prosím, aby sa narodil aj v mojom srdiečku. 
Amen.  
 



 

21. december 

Lk 1, 39 – 45 

Panna Mária prichádza ku svojej príbuznej Alžbete. Stretnutie, o ktorom 
čítame v dnešnom evanjeliu, je plné radosti a viery!  Alžbeta chváli Máriu 
za jej vieru , s ktorou prijala Božiu vôľu. Teší sa spolu s Máriou, že bude 
Božou Matkou! Porodí Mesiáša,  ktorého čakali celé generácie ľudí! 
Pri každom Zdravase dnes budem viac myslie ť na stretnutie, o 
ktorom práve čítam v evanjeliu, na vzácne stretnutie dvoch vzácny ch 
žien Nového zákona = Márie a Alžbety. 
 
 

                    
 
Kým pôjdem spať...   
 

Naozaj vzácne stretnutie! Panna Mária, i ty, milá Alžbeta, ďakujem vám 
obom za vašu radosť a vieru, ktorú chcem nielen obdivovať, ale aj 
napodobňovať. Zdravas, Mária... 

 

 

22. december 

Lk 1, 46 – 56 

Jozefovi, ktorý sa nevedel rozhodnúť, sa zjavuje anjel Gabriel a prináša 
mu dobrú zvesť: Dieťatko, ktoré Mária nosí pod svojím srdcom, je vlastne 
Boží Syn. A Jozef bude jeho pestúnom ! On sa má o neho postarať. On 
je ten, ktorý mu dá meno . 
Dať dieťatku meno je výsada rodi čov. Kým sa narodí bábätko, chcú 
mu vybra ť také, ktoré sa im najviac pá či. Meno Božiemu Synovi už  
vybral sám nebeský Otec. Ježiš... To je najkrajšie a najsvätejšie 
meno na zemi...  
Meno je dôležité pre každého z nás. Aj pre teba. Po dľa mena ťa všetci 
poznajú. Rob len dobré meno  svojej rodine.  
 

                           

                           
 

                                 

                                      
Kým pôjdem spať... 
 

Ani som netušil(a), že meno je také dôležité. Bože, ďakujem ti, že aj ja 
mám meno. Moje meno nie je len také hocijaké, pretože... Dali mi ho moji 
rodičia z naozajstnej lásky. Každé meno je pekné, keď sa pekne povie. Aj 
ja chcem tak vyslovovať  mená mojich súrodencov a kamarátov. Takže už 
žiadne prezývky... Amen. 



 

23. december 

Lk 1, 57 – 66 

Je to zvláštne, ale Zachariáš pre svoju nedôveru voči Bohu a jeho plánom 
onemel . Nemohol hovoriť až do chvíle, keď sa mu narodil syn a mal mu 
dať meno. Potom, keď ho držal v náručí, už uveril, že Boh to myslel vážne, 
že Boh hovorí pravdu. Boh JE Pravda. Potom už mohol hovoriť o 
všetkých tých úžasných veciach , ktoré Boh robil a robí v jeho živote.  
Zachariáš chválil Boha. Bola to prvá vec, ktorú bol  schopný urobi ť, 
keď po devä ťmesačnom ml čaní, v úžase za Božie dobrodenia, 
prehovoril.  
Pane, aj ja ťa chcem dnes chváli ť. 
 
 
 
 

 
                    
 
 

 

 
 
       Kým pôjdem spať...   
 

Milý Zachariáš, aké to bolo, keď si toľký čas prežíval v tichu? Veď to bol 
takmer celý rok! Uff, to bol výkon! Ale napokon ťa to doviedlo k tomu, že si 
chválil Boha! A to je to úžasné! Ďakujem, ti za tvoj príklad.  
Amen. 
 

24. december 

Lk 1, 67 – 79 

Boh naozaj odpúšťa hriechy z hĺbky svojho milosrdenstva . A Zachariáš 
si to uvedomil a vyspieval vo svojom chválospeve. Odpustenie je veľmi 
dôležité – veď to poznám: Keď nahnevám mamu či ocka, tak ma to 
v mojom vnútri veľmi mrzí, tlačí... Až kým nepocítim odľahčenie, keď mi 
odpustia. 
Aj ja chcem dnes spieva ť svoj chválospev. Aký chválospev to bude? 
Napíšem si ho. 
 
 
 

                                
                                      
 
                      
                            
 
 
                                                   
                                            

Kým pôjdem spať... 
 

Bože, toto je môj chválospev: 
.........................................................................................................................

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

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

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

Amen.  
 



 

25. december 

Jn 1, 1 – 18 

Narodil sa malý Ježiš! Tešíme sa z jeho príchodu na náš svet. Prichádza, 
aby žil medzi nami. Chce byť prítomný aj v tvojom srdie čku . Aj tam sa 
chce narodi ť. Začíname prežívať Vianočnú oktávu! Osem dní s malým 
Jezuliatkom a v jeho blízkosti. Osem dní radosti s Ježiškom. 
Chcem túto rados ť rozdáva ť – pri návštevách rodiny, po čas 
koledovania a roznášania Dobrej noviny. 

                                      
 
                    
Kým pôjdem spať...   
 

Milý malý Ježiš, ďakujem ti, že prichádzaš, aby si bol s nami. Ďakujem ti, 
že ty sám si sa stal darom pre mňa a pre celú moju rodinu. Poď a bývaj v 
mojom srdiečku. Dávam ti dnes svoje predsavzatie:  
............................................................................................................... 

Amen. 

 

26. december 

Mt 10, 17 – 22 

Asi to poznáš. Sú situácie, že niekedy nevieš, čo máš povedať. 
Jednoducho povedané stratíš re č... Svätý Štefan v ťažkej chvíli, keď 
doňho hádzali kamene, lebo hovoril dobre o Pánovi Ježišovi bol plný 
Ducha Svätého. Nemusel rozmýšľať, čo má hovoriť.  
Ak už nevieš, čo máš v konkrétnej chvíli povedať, skús zavola ť o pomoc 
k Duchu Svätému , on to už vyrieši. 
 
 
 
 

                             
 

                                      
 
                      
                            

Kým pôjdem spať... 
 

Duchu Svätý, ty si najlepší radca vo chvíľach, keď nedokážem nič 
zmysluplné povedať. Ani svätý Štefan, prvý mučeník v dejinách Cirkvi, to 
nemal jednoduché a ľahké, ale ty si ho posilňoval. Veď len s tebou a v 
Božej milosti mohol v poslednej chvíli vyrieknuť slová odpustenia:  
Pane, nezapo čítaj im tento hriech.  Vďaka ti za jeho povzbudivý  
príklad. Chcem sa to od neho učiť. Amen. 
 

 



 

27. december 

Jn 20, 2 – 8 

V ľudskej rodine to funguje tak, že čím majú rodičia viac detí , tým viac ich 
láska  rastie . Čosi podobné azda zažili apoštoli či už ako skupina 
dvanástich, alebo ako jednotlivci. Jeden z nich, Ján , vydáva vo svojom 
evanjeliu svedectvo: áno, ja som ten, ktorého má Ježiš tak rád!  
Áno, aj ja zažívam Božiu lásku na vlastnej koži. Aj  mňa má Ježiš tak 
veľmi rád! Chcel, aby som prežíval (prežívala) rados ť, tak prišiel na 
tento svet a dáva sa mi pozna ť v malom die ťati.  
Poďakujem mu dnes za jeho ve ľkú lásku. 
 

 
                    
Kým pôjdem spať...   
 

Milý malý Ježiš, ďakujem ti za tvoju lásku, ktorú mi dávaš cítiť v týchto 
dňoch veľmi intenzívne.  Chcem ťa stále poznávať, aby rástla aj moja 
láska k tebe. Amen. 
 
 

28. december 

Mt 2, 13 – 18 

K vianočným príbehom patria aj smutnejšie udalosti. Aj tá, o ktorej čítame 
v dnešnom evanjeliu. Herodes bol krutý vládca, ktorého premohol strach, 
že príde o svoju moc. Preto zabíjal a vraždil maličké deti, lebo si myslel, 
že jedným z nich je budúci kráľ – Pán Ježiš. Zabíjal maličké nevinné deti. 
Preto sa dnešný sviatok volá aj Neviniatka.   
O tom, že každý život je dar a že každé die ťa sa má narodi ť, sme už 
hovorili viackrát. Po ďakujem dnes za svoj život a pomodlím sa za 
nenarodené deti.  
 
 
 
 

 
 
                             

 
Kým pôjdem spať... 
 

Dnes pri jasličkách chcem ďakovať za to, že moji rodičia ma prijali a že 
som súčasťou našej rodiny. Nie každé dieťa má to šťastie. Veľmi prosím, 
aby deti na celom svete mali láskavých a milujúcich rodičov, pre ktorých je 
každé dieťa darom. Amen.  
 



 

29. december 

Lk 2, 22 – 35 

Otec je tým, ktorý  svoju rodinu chráni pred hrozia cimi 
nebezpečenstvami. Takto sa podobá svätému Jozefovi,  ktorý po 
narodení malého Jezuliatka musel hľadať pokojné miesto, kde by sa 
usadili a kde by sa nemusel báť, že sa im niečo stane.  
Teším sa, že mám otecka i mami čku. Oni sú tí, ktorí ma majú 
najradšej na svete. Ale aj ja mám rád (rada) ich. S ú veľmi starostliví. 
Dnes sa však pomodlím najmä za svojho ocka. 
 

                       
 
                    
 
 

Kým pôjdem spať...   
 

Povieš si, že Jozef s Máriou to mali super! Mali vo svojom strede Ježiša, a 
tak im ozaj už nič nechýbalo. Spolu vytvárali Svätú rodinu. A čo my? Má aj 
naša rodina vo svojom strede Ježiša? Vianoce sú sviatky rodiny. Tak sa to 
hovorí. Ale ja nechcem, aby sa to len hovorilo. Prosím o to, aby to bola 
pravda. Aj u nás doma. A prosím najmä za ocka, aby bol pre neho svätý 
Jozef vždy príkladom aj posilou. Amen.  

 
 

30. december 

Mt 2, 13-15.19-23 

 
 
 
 
 
 
 
                             

 

                                      
 
                      
                            
 
 
                                                   
                                             
 
 
                                                                                                                                           

Kým pôjdem spať... 
 

Čo pekné som 
videl(a)?........................................................................................................ 
...................................................................................................................... 
Mám v srdiečku veľkú radosť a posielam Ti  
modlitbu ako poďakovanie. Otče náš... 

Máš rád zimu, Pane?  
Určite áno. Inak by si ju nestvoril takú nádhernú. Aký umelec musíš 
byť, keď si vymyslel snehové vločky... Keď slnko zasvieti na zasneženú 
krajinu, všetko sa trbliece tak, že nijaké šperky na svete sa tej kráse 
nevyrovnajú. Snehovú vločky sú čistučké a ľahučké. Tak si 
predstavujem anjelské krídla... 
Dnes by som Ti chcel(a) poďakovať za všetky krásy zimy. Si, Pane , ako 
maliar a hudobník zároveň. Zimu si nám vymyslel pre radosť, ale nielen 
to. Príroda si počas nej oddýchne, sneh vyčistí krajinu a pripraví ju na 
novú jar. Dnes sa pôjdem prejsť a budem obdivovať všetky krásy 
tvojej zimy, Pane. 

 
                       



 

31. december 

Jn 1, 1 – 18 

                    
 
 

 

 
 
       

                                                   

 

 
 
 

                                  

                         

 

 

Kým pôjdem spať... 
 

Milý Bože, ďakujem ti, že si ma urobil svojím milovaným dieťaťom a že si 
ma chránil a viedol po celý rok 2013. Požehnávaj mňa i celú moju rodinu 
aj v novom roku, ktorý klope na dvere. Amen.  

 
 

Dnešné evanjelium v týchto dňoch s prestávkami počúvaš už niekoľkýkrát. 
Nie je to chyba, nemýliš sa. Ale je to natoľko dôležitý text, že sa zas a 
znova musíš dozvedieť o Božej láske. Boh ťa miluje a v krste ťa urobil 
svojím die ťaťom. Milovaným die ťaťom, ktoré drží vo svojom náru čí. 
Aj ty si Božím die ťaťom! To je radostná správa do tohto nového d ňa. 
A nielen preto, že je posledný v kalendárnom roku.. . 
Pane, ďakujem ti za celý rok, ktorý si mi dal. Daj, aby so m si našiel 
(našla) čas na po ďakovanie za všetko v tomto kon čiacom sa roku. 
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