
 

1. máj 

Jn 6, 22 – 29 

Včera sme jedli a dnes musíme zas.  
To je jednoduché vysvetlenie slov pominute ľný pokrm. Jasné, musíme 
jesť, lebo to nás drží pri živote a v aktivite. Keď sme hladní, nemáme silu 
nič robiť. A navyše, pri nezdravom hladovaní môžeme aj vážne ochorieť. 
Ale keďže človek má telo aj dušu, potrebujeme sa starať nielen o pokrm 
pre telo, ale aj o pokrm pre dušu. Aj naša duša sa potrebuje sýtiť. A 
najlepším pokrmom pre ľudskú dušu sú sviatosti a Božie slovo. Nestačí 
však o tom iba vedieť, treba to aj žiť. Ako to urobíš dnes?  
Pane, chcem si dnes pre čítať aspoň malú časť z Biblie pre deti. 

 Kým pôjdem spať... 
 

Často sa modlím chlieb náš každodenný...  Každý deň máme doma 
chlieb, a to nie je samozrejmé.  Mám teda za čo ďakovať. Pane, ale ty mi 
dávaš ešte iné pozvanie, chceš, aby som sýtil(a) aj svoju dušu – a to 
tebou samým. Aby som žil(a) podľa tvojho slova. 
 Ako sa mi v tom dnes darilo? 

 

2. máj 

Jn 6, 30 – 35 

Dnes čítame o potvrdení Božej moci. Boh je ten, ktorý dáva seba samého! 
Je vo svätostánku, kde na nás čaká a pri svätej omši sa nám ponúka vo 
svätom prijímaní. Je to nepochopiteľné gesto, ktoré robí. My ľudia 
môžeme prijímať Boha vo sviatostnom pokrme. To je veľká vec, preto si ju 
treba vážiť. A čím častejšie ju uskutočňovať. 
Pane, ak budem môc ť, pôjdem aj dnes na svätú omšu a pristúpim 
k svätému prijímaniu. Alebo ťa aspoň pôjdem pozdravi ť a chví ľu sa 
s tebou porozprávam v tichu pred svätostánkom. 

                         
 

Kým pôjdem spať... 
 

Klaniam sa ti vrúcne, Bože večitý,  
pod spôsobom chleba z lásky ukrytý.  
Srdce moje tebe sa len oddáva,  
že si Pánom jeho,  
vďačne uznáva.  
Zrak môj i chuť chceli  
by ma oklamať, 
ale sluch ma učí  
pevnú vieru mať.  
Verím, čo Syn Boží  
ustanovil nám,  
ten klamať nemôže, 
 kto je pravda sám! Amen. 
 



 

3. máj 

Jn 14, 6 – 14 

Predstav si, že by ťa niekto porosil, aby si mu ukázal Boha. Ako to urobíš? 
Veď vieš, že Boha nemožno vidieť ľudskými očami ani počuť ľudskými 
ušami. A predsa sa to dá! Svojimi očami a ušami i všetkými ostatnými 
zmyslami môžeš vnímať krásu Jeho stvorenia i všetkého, čo nám dal. Veď 
sa len pozri do prírody! Povedz niekomu o tom, aké stopy zanecháva Boh 
v tvojom živote. Kde všade ty prežívaš Božie požehnanie. Lebo on pôsobí, 
aj keď ho nevidno. A to je predsa úžasné dobrodružstvo! 
Pane, dnes budem pozornejšie sledova ť tvoje stopy okolo m ňa. 

 Kým pôjdem spať... 
Božie stopy...  
Koľko som ich našiel (našla) počas dnešného dňa? Aké boli? 
....................................................................................... 
........................................................................................  

 

 

4. máj 

Jn 6, 44 – 51 

Niektorí ľudia si myslia, že vedia všetko a už sa nepotrebujú nič učiť. 
Lenže učiť sa treba po celý život. To neplatí len o deťoch, ktoré chodia do 
školy. Aj dospelí sa učia a vzdelávajú.  
Škola, do ktorej chodíme ako veriaci, je trošku iná, aj ty ju poznáš. Každý 
deň, ráno i večer, je čas, keď sa sústredíš na rozhovor s Bohom, keď sa 
modlíš. Čas, keď otváraš Písmo a nechávaš sa poučiť tým, čo ti hovorí. 
Tak získavaš múdrosť srdca.  
Pane, dnes sa chcem s tebou viac porozpráva ť v modlitbe. Poviem ti 
o mojej rodine o mojich kamarátoch, o tom, čo ma teší a aj o tom, čo 
ma trápi. Daj, nech nezabudnem na rozhovor s tebou.  

                    
 

Kým pôjdem spať... 
 
 
 
 

Pane Ježišu,  
ďakujem ti za to,  
že mi posielaš ľudí, ktorí mi sprostredkúvajú vedomosti.  
Ďakujem za mojich rodičov i učiteľov. Ďakujem, že môžem  
rásť v poznaní teba a získavať múdrosť srdca. Amen. 
 



 

5. máj 

Jn 6, 52 – 59 

Keď prijímame Ježiša v eucharistickom chlebe, znamená to, že už 
nemôžeme ostať takí, akí sme boli predtým. Pán Ježiš nás svojou 
prítomnosťou chce premieňať a aj nás premieňa, aby sme boli lepší, 
ľudskejší, viac Boží... Ak dokážeme byť k ľuďom milí a prívetiví, ak sa 
dokážeme na nich usmiať a povedať im pekné slovo, to z nás žiari Ježiš a 
Jeho láska. Nechajme sa ním preniknúť aj dnes. On nás bude 
požehnávať.  
Pane, dnes chcem každému (aj tomu, kto mi nie je pr íjemný) darova ť 
úsmev. 

                  

 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane Ježišu, ďakujem ti, že napĺňaš moje srdce a že ma premieňaš. 
Pomáhaj mi stávať sa lepším človekom a tvojím milým dieťaťom.  
Podarilo sa mi rozdávať úsmev?....................................................... 
Amen. 

 

6. máj 

Jn 6, 54a.60-69 

Hovorí sa: Bez Božieho požehnania márne naše namáhania.  Určite 
treba vynakladať vlastné úsilie, ak sa chceme dostať do neba. Netreba 
však zúfať, keď sa nám naše predsavzatia nedaria. Treba prosiť o Božie 
požehnanie nášho snaženia a ustavične bojovať – to znamená: stále 
znovu začínať.  
Pane, aj dnes chcem robi ť veľa dobrých vecí – ale viem, že na mnohé 
z toho po čas dňa zabudnem. Preto ťa prosím, nech nezabudnem 
dnes každému za všetko nahlas ďakova ť. Pripomínaj mi to, prosím, 
počas dňa. 

                                               
                    

 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane Ježišu,  
ďakujem ti za to,  
že mi dávaš svoje požehnanie  
pre moje ustavičné začiatky.  
Požehnávaj aj naďalej  
mňa i celú moju rodinu. 
Amen. 
 



 

7. máj 

Jn 10, 1 – 10 

Vieš, čo je sympatické na Dobrom Pastierovi, na našom Pánovi Ježišovi? 
On pozná každú jednu svoju ovečku po mene! Každú jednu! Ovečky, to je 
vlastne obraz všetkých ľudí. Znamená to, že pozná po mene každého 
človeka, ktorý kedy žil, žije a bude žiť na tejto zemi. Akú musí mať 
perfektnú pamäť! A jeho starostlivosť je úplne dokonalá. Pomáhajú mu 
dobrí pastieri tu na zemi – naši kňazi. 
Pane, dnes sa pomodlím za nášho pána farára – aby p ri starostlivosti 
o nás nebol sám. 

                 

                  

 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane, aké je to úžasné, že sa o nás staráš. A je super, že nám dávaš 
kňazov – posilňuj ich v ich veľmi ťažkej službe. 
Dnes som sa pomodlil/a za nášho pána farára.......................................... 
...................................................................................  
Amen.  

 

8. máj 

Jn 10, 11 - 18 

Myšlienka o dobrom pastierovi pokračuje aj v dnešnom evanjeliu. Aj dnes 
môžem premýšľať o tom, ako sa Boh o mňa stará. Dáva mi rodičov, ktorí 
ma vychovávajú, súrodencov, aby nám bolo veselšie a aby sme sa učili 
starať sa o druhých. Dáva nám priateľov, aby sme sa mohli učiť láske. 
Dáva nám učiteľov a kňazov, aby sme rástli v múdrosti srdca. 
Som ovečkou v Božom náručí, nemám sa čoho báť. 
Pane, poďakujem za všetko, čo mi dávaš. 

                                                        
                    

 

Kým pôjdem spať... 
 

Cítim, ako sa Boh  
o mňa stará. Chráni ma pred nebezpečenstvom. Vedie ma svojou rukou.  
Keď nevládzem, nesie ma vo svojom náručí...  
A tam je tak dobre! Ďakujem, Pane. Amen. 
 



 

9. máj 

Jn 10, 22 – 30 

Židia nechceli prijať pravdu o tom, kým Pán Ježiš je. Nechceli uveriť, že 
pred nimi stojí Boh.  
Kým je pre teba Pán Ježiš? Zamysli sa nad tým.  

Pán Ježiš je Bohom – a napriek tomu, že ním je, je tvojím priateľom. Nie je 
niekým veľmi vzdialeným – prišiel na zem, aby sa nám priblížil, aby žil tak, 
ako my – len bez hriechu. 

Pane, chcem aj dnes budova ť naše priate ľstvo – viac sa s tebou 
rozpráva ť a viac ži ť tak, ako ty. 

 
 

                  

Kým pôjdem spať... 
 

Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si mojím priateľom, na ktorého sa 
môžem vždy obrátiť. Daj, nech nikdy nezradím naše priateľstvo. 
Amen. 

 

 

10. máj 

Jn 12, 44 - 50 

Dnes ráno premýšľam, Pane, 
čo všetko si nám povedal o sebe. Hovoríš, že si Cesta, Pravda, a Život. 
Nazývame Ťa aj Láskou a veľmi často v Biblii hovoríš, že si naše Svetlo. 
A že si preto prišiel na svet, preto si toľko trpel, zomrel a vstal z mŕtvych, 
aby sme mohli žiť vo svetle. Aby sme sa nemuseli báť tmy. Čo je to tma? 
Keď sa slnko uloží do postele, na svete zavládne tma. Počas jasnej noci je 
tá tma ozdobená miliónmi hviezd. Potešuješ nás hviezdami, nebeský 
Ocko, aj tak sa však cítime šťastnejší, keď žiari  slnko jasného dňa. Vo 
svetle je všetko jasné. V tmavej izbe strašia tiene, keď chcem kráčať 
v tme, narážam do vecí, potkýnam sa a bojím sa, pretože nedokážem 
vidieť veci také, ako naozaj sú. Svetlo všade prináša radosť a pravdu. Si 
naše svetlo! Začína sa deň, kráľovstvo Tvojho svetla. Dnes ďakujem za 
svetlo, za slnko, za radosť, ktorú nám svetlo prináša! 

                                     
                    

 

Kým pôjdem spať... 
 

Svetlo ničí strach. Keď na strach zasvieti Tvoje svetlo, je to ako keď na 
sneh zasvieti slnko. Hneď sa začne topiť. Srdce nám naplní jemný pokoj 
a teplo Tvojej lásky. Svetlo, slnečný svit, dáva rastlinám život. Celý svet 
napĺňaš svojím svetlom. Ďakujem Ti, Pane, želám Ti  
dobrú noc a už sa veľmi teším na ďalší Tvoj deň. Amen. 
 



 

11. máj 

Jn 13, 16 – 20 

Umývanie nôh učeníkom – to je naozaj nepochopiteľné gesto. Ako veľmi 
sa Boh skláňa k človekovi! Najprv apoštolom umyje nohy a potom povie: 
Ja Som...   
Áno, taký je náš Boh, chce sa dať poznať nám ľuďom, chce nás učiť, čo je 
to služba! Veď my ľudia sa v tomto ohľade máme stále čo učiť! Skutočne 
poslúžiť blížnemu znamená urobiť to len tak, bez nároku na odmenu. Iba 
preto, že mi na tom druhom záleží...  
Komu dnes poslúžim s týmto úmyslom?  

 
 

                  

 

Kým pôjdem spať... 
 

Milý Bože, možno sa mi tak často nechce poslúžiť iným, veď tí druhí, môj 
brat alebo sestra, si to isté, o čo prosia mňa, dokážu urobiť aj sami. A ja 
tak často nemám trpezlivosť poslúžiť! Ako to dopadlo dnes?  
V čom som im poslúžil(a)?  
Bolo to vynútené alebo to bola služba s radosťou? 

 

12. máj 

Jn 14, 1 – 6 

Čo je potrebné vedieť, keď chceme niekam ísť?  
Poznať cestu.  Ale aj cieľ. Bez poznania týchto dvoch vecí sa nikam 
nedostaneme. Kam chodievaš najčastejšie so svojimi rodičmi? Možno na 
nejaký výlet mimo mesta, v ktorom bývaš. Alebo k starým rodičom na 
dedinu. Teraz budeš mať na to čas, lebo sa blíži víkend. Urobte si doma 
plán, kam pôjdete a zakreslite si spoločne s rodinou vlastnú mapu cesty. 
A vieš, aká cesta vedie do neba? No predsa modlitba , sviatosti, svätá 
omša... 
 
 
 
 

Kým pôjdem spať... 
 

Niekam sa vybrať a zažiť neopakovateľné zážitky so svojou rodinou! 
Vedieť, že moji blízki sú moji najdrahší na svete. Byť si istý(á) tým, že ma 
veľmi ľúbia, ako aj ja ich. Počuť to od nich na vlastné uši – to je naozaj 
krásne dobrodružstvo!  
Ďakujem, že môžem byť tvojím milovaným dieťaťom! 
 



 

13. máj 

Lk 11, 27 – 28 

Blahoslavení sú tí, ktorí počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.  
Tá naj, ktorá celý svoj život spojila s Božou vôľou je Panna Mária. Je pre 
nás tým najsilnejším príkladom a zároveň najväčšou pomocou. Je to naša 
Nebeská Matka – a ako často na to zabúdame. 
Je super vedieť, že mám Mamu, ktorá sa za mňa prihovára, na ktorú sa 
môžem obrátiť a ktorá ma tou najistejšou cestou privedie k svojmu Synovi. 
Nauč ma, Pane, obracať sa na ňu v radostných i v ťažších chvíľach 
aj v čase bezradnosti. Dnes si vyložím na stôl obrázok Panny Márie a 
pozdravím ju vždy, keď sa na obrázok pozriem. 

 
 

 

                  

 

Kým pôjdem spať... 
 

Milá moja Mama, koľkokrát sa mi podarilo spomenúť si na Teba 
a pozdraviť Ťa? Prepáč, ak mojich pozdravov nebolo veľa. Pomôž mi 
nezabúdať a obracať sa na Teba čo najviac.  
Veď si mojou Mamou. 

 

 

14. máj 

Jn 14, 1 – 12 

Cesta, na ktorú Pán Ježiš pozýva svojich nasledovníkov, je cesta viery. 
Ale ako to, že Pán Ježiš hovorí takú zvláštnu vec? Veríte v Boha, verte aj 
vo mňa. Čo to vlastne znamená?  
V dobe, keď žil Pán Ježiš, ešte ľudia nevedeli, že Boh je trojica osôb. 
Hovoril im to postupne, lebo by to naraz neboli schopní prijať.  
Mnohé veci ani ja ešte nechápem. Predsa však chcem veriť, lebo Pán 
Ježiš je môj priate ľ. Ako sa dnes prejaví moja viera navonok? Komu 
dnes dajako pomôžem alebo urobím rados ť? 
 
 

 
 
 
 
 
Kým pôjdem spať... 
 

Čo je to viera? Viem, že to nie je nijaká samozrejmosť, je to DAR. Dnes 
som mal(a) možnosť vyjadriť svoju vieru navonok už tým, že som bol(a) na 
svätej omši.  Moja viera sa však prejavuje aj v tom bežnom živote.  
Ako som to zvládol(a) dnes? 
 



 

15. máj 

Jn 14, 21 – 26 

Láska má takú vlastnosť, že sa dokáže rozširovať ďalej a ďalej. A čím viac 
lásky dávame, tým viac jej sami máme!  
Sami od seba by sme lásky neboli schopní, ale Pán Boh nás miluje ako 
prvý a on nám dáva „návod“, ako správne milovať. Možno ti to znie 
zvláštne, ale je to tak: návod pre lásku nájdeš v Desatore. Boh je ten, 
ktorý prvý miluje a zákon lásky vpísal do tvojho srdiečka.  
Pane, dnes chcem prejavova ť lásku tak, ako si ma to ty nau čil – 
chcem robi ť všetko tak, ako to ty chceš, 

                                                        
 
 

 

                  

Kým pôjdem spať... 
 

Milova ť a byť milovaný.   
Bez lásky by sme nemohli existovať,  
boli by z nás iba opustené ostrovy.  
Bože, ty sám nás miluješ ako prvý. 
Daj mi milosť, aby som prijal(a)  
tvoju lásku a denne ju dával(a) najmä tým najbližším, rodičom a 
súrodencom. A potom ďalším, ktorých mi posielaš do cesty.  
Amen.  

 
 

16. máj 

Jn 14, 27 – 31a 

Naozaj sa stotožňujem s tým, čo čítam v poslednej vete dnešného 
úryvku? Ježiš mi dáva príklad dokonalej poslušnosti. A mne sa tak často 
nechce! Tak často „nepočujem“, keď ma rodičia volajú pomáhať do 
kuchyne alebo hrať sa s mladším súrodencom! Ako to bude dnes? Prvé 
slovo sa povie len raz.  
Pane, chcem dnes poslúcha ť hneď – na prvé slovo. 

                   
 
 
 
 
 
 

Kým pôjdem spať... 
 

Poslušnosť je často náročná. Ale vidím, že keď sa snažím poslúchať, je 
doma veselšie a krajšie. Rodičia sú šťastní a ja tiež.  
Pane, ďakujem ti, že ma učíš poslúchať. Amen. 
 



 

17. máj 

Jn 15, 1 – 8 

Čistota je vzácna čnosť, nazývame ju aj anjelskou čnos ťou . Svet, v 
ktorom žijeme, by nás chcel presvedčiť, že čistota je niečo nemoderné. 
Nedajme sa však zlákať ani pomýliť. Iba tí, ktorí majú čisté srdce, majú 
prisľúbené nebo...  
Nemusím vidieť a počuť všetko. Moje telo je chrámom, v ktorom má prvé 
miesto Pán Boh. Nevpustím si doň špinu nepekných slov a neúctivých 
pohľadov na ľudské telo.  
Pane, dnes ťa chcem prosi ť o to, aby bolo moje srdce vždy čisté.                        

 
 
 

 

                  

 

Kým pôjdem spať... 
 

Ježišu, ty vo svojom slove hovoríš o čistote. Ako dobre, že mi hovoríš o 
úcte k vlastnému telu aj k telám iných. Chcem vždy pekne hovoriť o 
ľudskom tele, chcem sa naň s úctou dívať. Veď ono je nádherným dielom 
Boha Stvoriteľa!  
Amen.   

 
 

18. máj 

Jn 15, 9 – 11 

Pane, dávaš mi tak veľa! Sú dni, keď pociťujem silnú radosť zo všetkého, 
čo mi dávaš. 
Moja radosť. Ježišova radosť. Môžem ich porovnať?  
Čo všetko mi spôsobuje radosť? Z čoho sa teší Boh (aj v mojom živote)? 
Dnes to zistím, zapíšem si oba druhy radosti a skús im ich porovna ť. 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 

Kým pôjdem spať... 
 

Toto spôsobuje radosť mne:................................................................... 
Z tohto má radosť Boh:........................................................................... 
Vždy treba hľadať dôvody na radosť. Oplatí sa to! ☺ 
Ďakujem ti, Pane, za všetko, čo mi urobilo radosť –  
a najmä za to, že rozdávaním radosti radosť rastie.  
Amen. 
 



 

19. máj 

Jn 15, 12 – 17 

Vieš, v čom je zásadný rozdiel medzi sluhom a priateľom? Odpoveď 
nachádzaš priamo v evanjeliovej stati. Sluha naozaj nevie, čo robí jeho 
pán. Jeho úloha sa začína rozkazom a končí sa jeho splnením. Potom 
zavrie dvere a ide domov. Priateľ je na tom lepšie. Priateľstvo, to už je 
vzťah ľudí, ktorí sa poznajú. Dobrý priateľ je pri tebe vždy, keď to 
potrebuješ. Vie poradiť, povzbudiť, vypočuť. Zdieľate radostné i smutné 
udalosti. Dobrý priateľ, to je hotový poklad!!! 
Pane, ďakujem za mojich priate ľov. 

                                              

 

Kým pôjdem spať... 
 

Služba a priateľstvo,  
to sú dve odlišné  
skutočnosti.  
A predsa obe sú potrebné.  
Pane, ty sám si ukázal potrebu služby. Aj ty si si vybral priateľov, 
dvanástich apoštolov. Daj mi trpezlivosť, kde treba poslúžiť iným a nauč 
ma byť priateľom (priateľkou) tým,  
ktorých treba vypočuť. Amen. 

 
 

20. máj 

Jn 15, 18 – 21 

Pán Ježiš v Evanjeliu porovnáva: Moje slovo, vaše slovo . Na prvom 
mieste by malo byť Božie slovo . Dozvedáme sa ho zo Svätého písma, 
kde je zachytené všetko, čo potrebujeme vedieť na ceste do neba.  
A čo tie naše slová? Vieme si dávať pozor na jazyk a voliť správne slová? 
Určite to nejde zo dňa na deň, ale ak som veriaci(a), mal(a) by som aj 
svojimi slovami svedčiť o Bohu a jeho prítomnosti v mojom srdiečku 
a živote.  
O pomoc poprosím Pannu Máriu, ktorej je zasvätený d nešný de ň. 
Ona prvá zachovávala Božie slovo vo svojom srdci, p remýš ľala o 
ňom a riadila sa ním. 

 
                   
 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane Ježišu, o čo krajšie je na svete, 
keď viem hovoriť pekné a milé slová!  
Pane, uč ma byť svedkom  
a hovoriť o tebe iným ľuďom.  
Tvoja matka, Panna Mária,  
ma to učí svojím postojom tichosti,  
pokory a premýšľania. Amen. 
 



 

21. máj 

Jn 14, 15 – 21 

Vidieť Boha. Ako sa to vlastne dá? Boha uvidí ten, kto má čisté srdce. Nie 
telesnými očami, ale duchovným zrakom. Pane, daj mi, prosím, otvorené 
srdce, aby bolo vnímavé na tvoje stopy okolo mňa. 
Dnes budem h ľadať tvoje stopy, Pane. Možno hne ď dnes ráno – 
mäkká ruka mamy mi hovorí o Tvojej starostlivosti, nehe a láske...  

 

                                               

 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane, ďakujem ti, že sa mi denne prihováraš a že ma pozývaš vidieť ťa 
srdcom. Ďakujem ti, že si prítomný v mojom živote a v živote mojej rodiny. 
Amen.  

 

22. máj 

Jn 15, 26 – 16, 4a 

Ten, kto robí zle, nemôže si myslieť, že je to dobré. Ježiš upozorňoval 
svojich učeníkov na to, že nastane situácia, keď už medzi „svojimi“ budú 
vlastne „cudzí“, lebo nie všetci budú ochotní  prijať nové učenie, ktoré im 
zveril.  
Ak uvidíš, že niekto ubližuje tvojmu spolužiakovi alebo spolužiačke, zastaň 
sa ho/jej. Aj toto môže byť cesta, ako získaš nového kamaráta alebo 
kamarátku.  
Pane, budem sa dnes usilova ť robi ť len správne veci. 

                                  
                   
 
 
 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane, nechcem,  
aby boli ľudia  
na seba zlí.  
Prosím za tých,  
ktorí ubližujú iným,  
aby sa spamätali a prosili o odpustenie.  
Prosím za tých, ktorým iní ubližujú, 
aby dokázali odpustiť. Amen. 
 



 

23. máj 

Jn 16, 5 – 11 

Poznám cieľ svojej pozemskej púte? Zaiste. Keďže ma rodičia 
vychovávajú vo viere, poznávam Boha, rastiem v láske k nemu, aby som s 
ním raz vytvoril(a) spoločenstvo. Aby som sa vrátil(a) domov, do neba...  
Je to úžasná cesta – a každý deň, keď po nej kráčam, je dňom plným 
dobrodružstva. 
Pane, aj dnes chcem krá čať po ceste do neba – chcem urobi ť aspoň 
jeden malý krok vpred – aspo ň jeden dobrý skutok... 
 
 
 

 

 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane Ježišu, chcem ťa stále viac poznávať a milovať. Chcem raz aj ja 
prísť k tebe a mať svoj domov v nebi. Tam budeme stále spolu.  
Amen.  

 

24. máj 

Jn 16, 12 – 15 

Aká dôležitá je pravda v živote?  
Bez pravdy by sme žili v nekonečnom chaose. Klamstvo sa zdá byť 
pohodlnejšie. Klamár si myslí, že mu aj tak  na klamstvo neprídu. Opak je 
však pravdou! Dobre to poznáš: Lož má krátke nohy! Lebo ak niekto 
klame, cíti v sebe strach. Bez pravdy by sme nikomu a ničomu nemohli 
veriť ani dôverovať. Ani svojim najbližším. Ale pravda oslobodzuje.  
Ak sa mi podarí niečo vyparatiť, pôjdem hneď za mamičkou alebo za 
ockom, priznám sa a poviem PREPÁČ.  

                                   
 
 
 
 
 
 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane Ježišu, ty si prišiel na svet, aby si vydal SVEDECTVO O PRAVDE.  
Sám ma povzbudzuješ hovoriť pravdu, aj keď mi je to občas nepríjemné 
alebo sa cítim trápne.  
Pane, požehnaj ma, aby som vždy mal(a) odvahu hovoriť  
pravdu tam, kde je to potrebné, amen. 
 

 



 

25. máj 

Mt 28, 16 – 20 

Dnes je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. V evanjeliu dnes 
počuješ, že Pán Ježiš je naozaj mocný! Je Boh i človek! Ako človek vstúpil 
do nášho sveta a prežil tu tridsaťtri rokov. Ako Boh má moc nad všetkým, 
nad prírodou, nad svetom i nad ľuďmi. Je Pánom neba a zeme. Však je 
úžasné vedieť, že náš Boh je taký mocný? Jeho moc neničí, ale chráni... 
Pane, dnes sa chcem skloni ť pred tvojou mocou – k ľaknú ť a modli ť 
sa... 

                                     
 
 
 
 
 

Kým pôjdem spať... 
 

V dnešnej modlitbe to zhrniem celkom krátko, Pane, ako v tej piesni: „Si 
večný Boh, si mocný Kráľ, plesám nad všetkým, čo urobil si nám! “ Vďaka 
ti za to, že mi hovoríš o svojej moci a že ma čakáš v nebi.  
Amen. 

 

 

26. máj 

Jn 16, 20 – 23a 

V dnešnom Božom slove nachádzame dva odlišné postoje: plač a radosť. 
Tí, ktorí mali medzi sebou Ježiša a zrazu zostali sami, budú bez neho 
smutní. Tí, ktorí neprijali jeho učenie, si konečne vydýchnu, že ho už 
nemusia počúvať a striehnuť naň. Lebo sa hovorí: Zíde z očí, zíde z 
mysle. Naozaj je to tak? Nikdy nedovoľ, aby v otázke prijatia Božieho 
slova platilo o tebe práve toto porekadlo. Teš sa, že Boh ku tebe každý 
deň hovorí. 
Pane, aj keď ťa nevidím, verím, že si. Chcem ti to cez de ň poveda ť 
viackrát v krátkej strelnej modlitbe.  
 

  

 

 
 
 
 
 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane, ďakujem, že máš na mňa čas. Počúvaš moje starosti i radosti. 
Ďakujem ti za tvoju tajomnú prítomnosť medzi nami vo sviatostiach, 
v Božom slove a skrze modlitbu.  
Amen. 
 
 

 



 

27. máj 

Jn 16, 23b – 28 

     Istota o Božej láske. Toto nie sú len slová, to je skutočnosť. Boh  
    ťa miluje! Nech je toto vedomie pre teba dôvodom na radosť.  
 Pane, chcem dnes za všetko ďakova ť – od rána až do večera. Daj,  

prosím, nech na to nezabudnem.  

                                     
 
 
 
 
 

Kým pôjdem spať... 
 

        Dnes si môžem s radosťou zaspievať: Boh ťa miluje a ja ťa 
 milujem, a tak by to malo by ť! Viem, že Boh miluje mňa, ja mám 

Jeho lásku rozdávať ďalším.   
Ďakujem ti, Bože, za toto poznanie! Amen. 

 

 

28. máj 

Jn 17, 1 – 11a 

Načo sme na svete?  
Pán Boh nás všetkých stvoril vo svojej láske a nekonečnej múdrosti. 
Daroval nám život. Je krásne, keď svojím životom oslavujeme nášho 
Nebeského Ocka. Ako často si však na to spomenieme? 
Ľudský život je preto krásny, že má svoj zmysel. Nie sme tu náhodou ani 
omylom. Najkrajší zmysel mu dáme vtedy, keď sa budeme usilovať žiť tak, 
aby sme Pána Boha oslavovali, nie zahanbovali. 
Dnes sa budem usilova ť spomenú ť si čo najčastejšie na Pána Boha – 
vždy ke ď si spomeniem, poviem mu len: Ďakujem, Ocko. 
 

 
 
 
 
 
 

Kým pôjdem spať... 
 

Ako je dobré vedieť, že som na svete potrebný(á) a užitočný(á)! Pane, 
pomôž mi, aby som žil(a) na tvoju česť a slávu. Som tvojím dieťaťom. 
Pripomínam si to práve dnes, na Medzinárodný de ň detí ! Som dieťa 
svojich rodičov, ale aj Božie dieťa...  
Amen. 
 
 



 

29. máj 

Jn 16, 29 – 33 

Samota je niekedy zlá. Mnoho by o tom vedeli hovoriť tí, ktorí žijú sami. Tí, 
ktorí nemajú nikoho alebo žijú ďaleko od svojich blízkych. Každému 
človeku je smutno, keď je sám... 
Niekedy je však samota potrebná. V samote a v tichosti si najskôr 
uvedomíme, že je s nami trojjediný Boh. V tichu môžeme najlepšie počuť 
jeho hlas. Môžeme si uvedomovať jeho prítomnosť a potešiť ho aspoň 
krátkou myšlienkou alebo strelnou modlitbou. Je úžasne vedieť, že nikdy 
nie sme naozaj opustení. S Ockom nikdy nie sme sami. 
Dnes čo najčastejšie pozdravím Nebeského Otca krátkou strelnou 
modlitbou. 

                        
                                     
 
 
 
 
 

Kým pôjdem spať... 
 

Ako sa mi dnes darilo zvládať samotu? V mojej samote ma sprevádzaš ty, 
Bože, tak je to celkom ľahké. Už kráľ Dávid o tom hovoril vo svojom 
žalme: „Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom  
a v samote mi múdrosť zjavuješ.“  
Ďakujem ti, že si stále so mnou. Amen.  

 

30. máj 

Jn 17, 1 – 11a 

Dnes opäť čítame o tom, že máme svojím životom oslavovať Pána Boha. 
Toto úsilie má byť svedectvom pre druhých. Je dôležité, čo a ako 
hovoríme, ako sa správame... Ak dnes budeš počuť, že niekto (napr. 
spolužiak) bez úcty vyslovuje Božie meno, povedz mu úplne pokojne: 
„Prečo nadávaš a urážaš Boha?“ Skús to a uvidíš, ako to zaberie. 
V duchu dnes odprosím za tých, ktorí svojimi slovam i urážajú Boha.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Kým pôjdem spať... 
 

„Ježiš, najkrajšie zo všetkých mien, Ježiš, počúvaš ma každý deň.“ Bolo 
dnes treba niekoho upozorniť na jeho škaredé reči? A ako to bolo 
s mojimi slovami? Boli všetky čisté? Snažím sa vždy s úctou vyslovovať  
Božie meno i mená svätých? Nielen dnes... 

 
 
 



 

31. máj 

Jn 17, 11b – 19 

Všetko odložiť, zastaviť sa, pohliadnuť na nebo a rozprávať sa s 
nebeským Otcom, takto by mala vyzerať skutočná hlboká modlitba. 
Niekedy nie je ľahké chcieť ho naozaj počúvať. Občas býva zložité mať 
otvorené srdce, hľadať a nachádzať Pána Boha počas dňa. Mať oči upreté 
na nebo znamená, vedieť, kde je náš pravý domov. Pokús sa dnes 
s láskou a s radosťou prihovoriť nášmu Stvoriteľovi. Napríklad aj teraz... 

                                                                        
                                     
 
 
 

Kým pôjdem spať... 
 

Ako som využil(a) dnešný de ň?  
Všade som sa iba ponáh ľal(a)  
alebo sa mi  podarilo na niekoľko minút  
sa zastaviť a pozrieť sa na nebo?  
Nezabudol(a) som si pripomenúť,  
že Pán Boh je stále so mnou? 
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