
 

1. júl 

Mt 8, 5 – 17 

 Pán Ježiš bol dobre známy medzi ľudom ako ten, ktorý uzdravuje. Kam 
sa pohol, všade tam ho prosili za svojich chorých. A posledná veta z 
dnešného evanjelia presne potvrdzuje, že to robil preto: „...aby sa splnilo, 
čo povedal prorok Izaiáš: ,On vzal na seba naše slabosti a niesol naše 
choroby.‘ “ Na ňom sa splnili všetky predpovede. 
Nezabudni na Pána Ježiša a jeho moc ani v nasledujúcich letných dňoch. 
Pros aj v čase hier za ľudí, ktorým treba pomôcť.  

 

                  

 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane, dnes prosím najmä za ______________________________ 
Pomáhaj nám, prosím, vo všetkom. Aj mne, aby som nezabudol 
(nezabudla) prosiť. Amen. 
 
 

 

2. júl 

Mt 10, 37 - 42 

Možno si myslíš, že podať niekomu pohár vody je úplná maličkosť a 
nestojí to ani za zmienku alebo za pozornosť. Nikto si to ani nevšimne.  
A predsa, Ježiš dnes hovorí niečo iné. On vidí aj tú najmenšiu drobnosť, 
ktorú urobíš pre neho z lásky – aj cez pomoc blížnym. A pridaj k tomu 
úsmev! Mysli na to počas dnešného dňa, keď budeš zbierať drobnosti 
dobrých skutkov. 
 
 

                 

Kým pôjdem spať... 
 

Naozaj nemusím chodiť ďaleko a za veľkými vecami, ktoré by sa ti páčili, 
Pane Ježišu. Môj deň sa aj tak skladá väčšinou z drobností. Teraz ti ich 
dávam........................................................................................ 
..................................................................................... 
 



 

3. júl 

Jn 20, 24 – 29 

Môžeš sa spýtať: Kade sa ten Tomáš túlal, keď nebol so svojimi bratmi a 
priateľmi v takej dôležitej chvíli, keď prišiel Ježiš? Čo uprednostnil pred 
Ježišom?  
Rozmýšľaj: koľkokrát ty uprednostníš niečo iné pred stretnutím sa s 
Ježišom? Čo je pre teba dôležitejšie? Koľkokrát si povieš: Dnes sa mi 
nechce...  
Ježiša nemusíš stretnúť len vo výnimočných situáciách dňa. On ti pomáha 
aj v tých obyčajných drobnostiach: keď vysávaš, či umývaš riad.  
Skús dnes robiť tieto činnosti s intenzívnejšou myšlienkou na Ježiša. A s 
úsmevom ☺. 

                                         

                  

 

Kým pôjdem spať... 
 

Stretnúť ťa zoči-voči,  
Pane Ježišu,  
to by bol zážitok na celý život. Ale viem, že to nie je možné. Chcem sa  
s tebou rozprávať aspoň v modlitbe. Ty sám sa chceš so mnou stretnúť.  
Podarilo sa mi venovať ti nejakú chvíľu dňa?   

 
 
 

4. júl 

Mt 8, 23 - 27 

Niekedy sa môžeme ocitnúť v situácii, ktorá sa na prvý pohľad môže zdať 
veľmi ťažká, ba až neriešiteľná. Nemáme to radi, ani malí, ani veľkí.  
Niekedy nás Pán Boh chce vyskúšať, aby sme mu viacej dôverovali a 
nespoliehali sa len na svoje vlastné sily a schopnosti. Je predsa náš 
starostlivý Nebeský Otec a chce, aby sme nezabúdali na to, že sa 
môžeme na neho s dôverou obrátiť. Preto chce, aby sme mali aspoň malú 
vieru. Keď nevieme, kam z konopí, uvedomme si, že je tu Boh, ktorý nás 
posilní...  
Pane, budem viackrát počas dňa prosiť: Daj mi, prosím, vieru. 

 
 

                 
Kým pôjdem spať... 
 

Pane Bože, pomôž mi, nech nikdy nenechávam dôveru kdesi naboku, ale 
nech v nej prežívam každý celý svoj deň. Veď ty ma vedieš, hoci ja sám(a) 
niekedy neviem, kam mám kráčať. Amen. 
 
 



 

5. júl 

Mt 28, 16 – 20 

Ježiš je Boh aj človek v jednej osobe. Je to Boží Syn. On je mocný. 
Svojou mocou riadi všetko na nebi i na zemi. Je dobré vedieť, že nad nami 
bdie Trojjediný Boh, ktorému nie sme ľahostajní. A je skvelé, že našim 
predkom o dobrom Bohu prišli povedať sv. Cyril a Metok. 
Nikdy nie je zbytočné pripomenúť si veľký dar, ktorý nám doniesli. Veď 
malí i veľkí, všetci sme v bezpečí Božej lásky, ktorá nemá hraníc 
a nepozná žiadnu prekážku. Našim nebeským Ockom je ten, ktorý stvoril 
celý vesmír. Čoho sa máme báť? 
 

 

  

  

 

                  

 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane, tvoja moc neničí, ale stavia. Ďakujem ti za to, že vo svojej moci si 
sa znížil k nám a bdieš nad nami, aby sme boli v tvojom náručí. Amen. 
 
 

 
 

6. júl 

Mt 9, 1 - 8 

Pane, ty si videl vieru ľudí, ktorí priniesli ochrnutého, aby si mu vrátil 
zdravie. Aj ja ťa často prosím o všeličo – niekedy sú to drobnosti, inokedy 
sú to naozaj vážne veci, o ktoré ťa prosím. Ale prosím naozaj s vierou? 
Alebo len prechádzam okolo teba ako okolo nejakého automatu, pred 
ktorým stačí niečo urobiť, povedať či vykonať – a za odmenu dostanem to, 
čo si žiadam? 
Pane, viem, že nie si automat a viem aj to, že chceš pre mňa to najlepšie. 
Daj, nech si to čo najjasnejšie uvedomujem a nech sa naplno vložím do 
tvojej vôle. Veď vieš, čo je pre mňa najdôležitejšie – mať čisté srdce, čisté 
vnútro. To je prvoradé 

                    
                 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane, otváram svoje vnútro pred tebou s prosbou, aby si ho očistil. Odpusť 
mi chyby tohto dňa. Vďaka za všetko dobré, čo si mi pomohol vykonať. 
Ďakujem, Pane, za všetko, čo mi dávaš. 
 



 

7. júl 

Mt 9, 9 – 13 

Pán Ježiš je Boh, preto nikomu nemusí vysvetľovať pohnútky svojho 
konania. Matúša zavolal, aby ho nasledoval, a to aj napriek tomu, že 
ostatní prítomní tomu nerozumeli.  
Ani ty nemusíš všetko hneď pochopiť. Nechaj sa však osloviť Ježišom a 
uvidíš veľké veci a prekvapenia, ktorá Ti prichystal. Život s Bohom je 
úžasné dobrodružstvo! 
 
 
 

                 

 

Kým pôjdem spať... 
 

Ďalší deň je za mnou. Ďalší deň s tebou a s tvojím požehnaním, Pane. 
Chcem ťa počúvať a žiť podľa toho, čo mi hovoríš. Veď ty sa prihováraš 
mne, nie do vetra. Ďakujem ti za to.  
Amen 

 
 

8. júl 

Mt 9, 14 - 17 

Vieš, aký je dnes deň? Sobota. Povieš si: No a čo? Je to deň ako každý 
iný. Možno – a možno nie. U nás na Slovensku, ale aj v iných krajinách, je 
totiž zvykom, že práve v tento deň mladí ľudia, mužovia a ženy, uzatvárajú 
manželstvo. Prídu do kostola a povedia si „áno “ pred kňazom, svedkami i 
celým spoločenstvom, ktoré sa tam zišlo, aby spolu s nimi prežilo  
slávnostný okamih a tešilo sa spolu s nimi. Je to dôležitá chvíľa v ich 
živote, keď si sľúbia, že ostanú spolu celý život, pretože sa majú radi! 
Preto i Pán Ježiš položil otázku prítomným: „Vari môžu svadobní hosti a 
smúti ť, kým je ženích s nimi? “ Veď to je radostná udalosť! 
Možno si už aj ty bol (bola) niekomu na svadbe. Vieš, že vtedy sa každý 
teší a tancuje! Takto to bolo aj na svadbe tvojich rodičov. Popros ich, aby 
ti ukázali fotografi e zo svadby, aby ti porozprávali o dni, keď Boh 
požehnal ich manželstvo. Potom sa spolu poďakujte v modlitbe za ten deň 
a poproste ho o ochranu a pomoc pre vašu rodinu.  

            
                 
Kým pôjdem spať... 
 

Pane Ježišu, dnes ti ďakujem za prežitý deň! Vďaka ti za to, že si spojil 
môjho ocka a mamu a že si postupne budovali rodinu, do ktorej patrím aj ja. 
Stoj vždy pri nás a nedovoľ, aby sme  
v našej rodine na teba zabudli. Amen. 
 



 

9. júl 

Mt 11, 25 – 30 

Múdri a rozumní. Akí sú to ľudia? Môžeš si myslieť, že múdri sú tí, ktorí 
veľa vedia. A rozumní? Rozumní sú tí, ktorí nadobudnutú múdrosť vedia 
odovzdať iným. Takí sú napr. učitelia v škole, tvoji rodičia. To, čo je pre 
teba nové, oni už dávno vedia. Aj oni kedysi chodili do školy tak, ako ty. 
V Ježišovej škole nie sú prázdniny. Tam môžeš múdrieť a rásť v 
rozumnosti každý deň. Bez ohľadu na to, aký je kalendárny mesiac. Stačí 
mať vnímavé srdce a otvorené oči i uši dokorán...  
 

 
 

                  

 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane Ježišu, čo sa ti tak páči na deťoch, že si vyriekol tie nádherné slová? 
Až ma tak hreje pri srdci, keď ich čítam a počúvam! Áno, chcem sa učiť a 
získavať múdrosť i rozumnosť.  
V spolupráci s Duchom Svätým. Amen. 

 
 

10. júl 

Mt 9, 18 - 26 

Po prečítaní dnešného textu môžeš povedať celkom jednoducho a 
pravdivo: Pán Ježiš bol doslova „na roztrhanie“! Prišiel za ním muž, ktorý 
mal chorú dcéru, aby ho vzal so sebou domov. V tej istej chvíli pristúpila k 
nemu žena, ktorá nemala odvahu a čas ozvať sa, že tiež potrebuje 
pomoc. 
A čo máme robiť my, keď niekedy máme riešiť niekedy neriešiteľné 
situácie? Vždy s Ježišom. Niekedy možno priamou prosbou alebo 
volaním, inokedy tichým dotykom bez slov. Stačí prísť. 

                          
                 Kým pôjdem spať... 
 

Pane Ježišu, teším sa, keď viem, že môžem prísť za tebou kedykoľvek a 
prežívať tvoju prítomnosť. Prichádzam aj teraz večer – nielen prosiť, ale aj 
ďakovať za všetko, čo si mi dal v tento deň. 
Amen.  
 



 

11. júl 

Mt 19, 27 – 29 

Čo všetko  apoštoli opustili pre Ježiša? Čoho všetkého sa vzdali, aby 
mohli byť s ním a učiť sa od neho? Nám sa to niekedy môže zdať 
nepochopiteľné a naozaj veľmi ťažké. Odišli z domu, opustili vlastné 
rodiny, vzdali sa pohodlia, ktoré mali doma a išli do úplnej neistoty. 
Nezostalo im nič z toho, na čo boli zvyknutí doma. Čo im však dávala 
Ježišova prítomnosť? Určite bola bohatým vynahradením všetkého, čoho 
sa vzdali. 
A čo mne dáva Ježišova prítomnosť?  
 

 
 

                  

 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane, tvoja prítomnosť mi dáva tak veľa: 

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

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

Ďakujem ti, že si stále so mnou. Amen 
 
 

12. júl 

Mt 10, 1 - 7 

Pán Ježiš zveril dvanástim dôležité poslanie. Kázal im ísť do sveta a 
ohlasovať iným jeho radostnú zvesť. Keby ho nepočúvli, dnes by sme 
nemali našu vieru, nebolo by kresťanstvo, nevedeli by sme nič o nebi... 
Preto je obrovským darom, že sa Božie slovo rozšírilo a stále sa šíri po 
celom svete! Mysli na to s vďačnosťou.  
Pomodli sa dnes za misionárov, ktorí ďaleko od svojho domova ohlasujú 
evanjelium iným. Často nastavujú aj svoje životy, aby verne ohlasovali 
iným vieru v teba. Pane, odmeň ich svojou milosťou a požehnaním. 
 

                                  

                 
Kým pôjdem spať... 
 

Pane, ďakujem ti za to, že si to tak úžasne vymyslel! Poveril si Dvanástich, 
aby ťa zastupovali. Aby ohlasovali tvoje slovo, tvoje učenie, tvoje evanjelium! 
Ďakujem ti za odvahu misionárov, že ťa ohlasujú všade tam, kde o tebe ešte 
nepočuli..  
Amen. 
 



 

13. júl 

Mt 10, 7 – 15 

Kto má byť hoden ohlasovania apoštolov o Ježišovi? Ježiš nehovorí o 
tom, že by mali hovoriť len k niektorým. Pán Ježiš túži po tom, aby každý 
človek vedel, že ho má Boh rád a že kvôli každému jednému prišiel Pán 
Ježiš na tento svet. 
Komu dnes poviem o Ježišovi ja? Môžem pri hre porozprávať kamarátovi 
o mojom dobrom priateľovi Ježišovi.  

                           
 
 
 

                  

 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane Ježišu, ľudia sa dokážu spolu rozprávať o všeličom možnom. Ja 
som chcel dnes rozprávať o tebe. Darilo sa mi to? 
Prosím ťa za seba, aby som bol(a) pre ľudí z môjho okolia pravým 
svedectvom o viere v teba.  
Aby som sa nikdy nehanbil(a) za vieru.  

Amen. 

 

14. júl 

Mt 10, 16 – 23  

Milý Bože, 
v Starom i v Novom zákone sa dosť často ľudia pripodobňujú 
k nejakému zvieratku alebo k rastlinke. Veľmi ľahko potom pochopím, 
čo mi chceš povedať, Pane. No dnes počúvam veľmi zvláštne 
prirovnanie: 
„Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice.“ 
Had je naozaj veľmi plachý. Schováva sa v tráve, aby ho nikto 
nepristúpil. Holubica nemá nádherné farebné perie , no napriek svojej 
jednoduchosti je krásna. Je symbolom Ducha Svätého. Krehká, nežná, 
s belostnými krídlami. 
Pane, pomáhaj mi dnes, aby som si zachoval(a) jednoduchosť, aby som 
sa nevyvyšoval(a) nad iných – veď moja krása je jedinečná. A nauč ma 
opatrnosti, aby som sa nestal(a) obeťou nijakého zla, amen. 

 
                                  

                 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane, ako som sa dnes správal(a) k svojim blízkym?...................................... 
Občas mám nutkanie myslieť si, že som lepší(ia) a krajší(ia) ako iní. 
A správam sa neopatrne. Ďakujem ti za dospelých a za priateľov, ktorí 
mi pomáhajú rozoznať, čo je správne a čo je pre moju dušu i telo 
nebezpečné. Ľúbim ťa, Pane, dobrú noc. 



 

15. júl 

Mt 10, 24 – 33 

Nástrah v lete a počas prázdnin nie je o nič menej ako počas školského 
roka. Ba práve naopak, je ich azda ešte viac. Vždy treba byť obozretnými, 
najmä preto, že povinností je menej. Oddych môže pôsobiť dobre, keď 
využívame čas na nejakú aktivitu. Vždy sa treba niečím zamestnať, lebo 
hneď za rohom môže číhať nuda a lenivosť. A to už je len malý krôčik k 
hriechu. Nedajme sa zlákať k ničnerobeniu. Snažme sa využívať čas, aby 
sme v našom srdiečku dali priestor Bohu, nie diablovi.  

                                                            
 
 
 

                  

 

Kým pôjdem spať... 
 

Dnes to bolo tak, ako sa spieva v jednej piesni: „Vykúp čas, vykúp čas, 
Pánovu kým milosť máš... Ako sa mi podarilo využiť čas v dnešný deň? 
Čím všetkým sa mi ho podarilo naplniť? 
........................................................................................................... 
..................................................................................... 

 

 

16. júl 

Mt 13, 1 – 23  

Už ti niekedy napadlo, prečo sa v kostole pri čítaní evanjelia stojí? 
Evanjelium je tá časť Svätého písma, v ktorej sa nám prihovára sám Ježiš. 
Tá z ktorej sa dozvedáme, čo všetko robil a učil. Aj dnes čítaš, že Ježiš 
sedel, no ostatní ľudia stáli. Státie je výrazom úcty voči druhému.  
V kostole to platí o to viac, že Ježiš sa k nám prihovára ako Boží Syn. 
Preto všetky naše prejavy (už od chvíle, ako vstúpime do kostola) majú 
byť úctivé. Náš postoj má byť vyrovnaný, nie taký hocijaký, mľandravý, 
akoby sa nám nechcelo stáť a ledva čakáme, že si konečne sadneme... 
Mysli na to dnes, keď budeš pri evanjeliu stáť. 

                                                         
 
                                  

                 

Kým pôjdem spať... 
 

Stáva sa mi, že v kostole nevnímam,  
čo sa tam deje. Všetko sa mi zdá  
dlhé, toľkokrát treba stáť.  
Niekedy mi to pripadá ako v škole  
na telocviku.  
Nezamýšľal(a) som sa nad tým,  
že aj svojím postojom ti mám vyjadriť úctu, pane Ježišu.  
Odteraz chcem dávať na to lepší pozor. Amen. 
 



 

17. júl 

Mt 10,34–11,1 

Pán Ježiš neruší vzťahy v rodine. Pre život človeka sú veľmi podstatné. 
Naši najbližší sú tí, ktorí potrebujú nás a my ich. Ale bez Božieho 
požehnania a bez prítomnosti Ježiša v kruhu rodiny sa žije veľmi náročne. 
Viera v Boha a život podľa nej ovplyvňuje život. To, že veríme, má byť na 
nás vidieť aj navonok. Aby všetci videli, ako milujem svojho Pána Ježiša 
Krista! Ako by to asi bolo, keby prišiel za mnou kamarát a povedal by mi: 
Mám krásny nový bicykel, ale neukážem ti ho. Je dobre schovaný a je mu 
dobre tam, kde je. Môžem mu veriť, ale aj nemusím. Lebo mi ten bicykel 
neukázal. Ešte by mi napadlo: Vie sa vôbec bicyklovať? Niečo podobné sa 
deje aj s vierou. Ak verím, musí to byť na mne vidieť. 

                                  
 
 
 

                  

 

Kým pôjdem spať... 
 

Viera je DAR. Nezaslúžený dar. Moji rodičia ma priviedli a stále vedú  
k viere. Mám im za čo ďakovať. Preto dnes večer myslím na nich 
a s vďakou a úctou sa za nich modlím: Otče náš... 
 

 

18. júl 

Mt 11, 20 – 24  

Existuje nebo aj peklo. To vieme. Niektorí ľudia sa však tvária, že to tak 
nie je. Hovoria, že peklo neexistuje. Ale ja viem, že je to tak. Čítam o tom 
aj v dnešnom evanjeliu. Každým dobrým skutkom si robím schodík do 
neba. Každým zlom, ktoré urobím, podávam zas ruku diablovi. Chcem sa 
mať pred ním na pozore. Pane, pozývaš ma kráčať za tebou na ceste do 
neba. Nie vždy sa mi to však darí. Niekedy robím aj zlé veci. Teraz mi je to 
ľúto. 

                                   
 
                                  

                 

Kým pôjdem spať... 
 

Nechcem sa ťa vzdať len preto, že pri zlých veciach sa nemusím namáhať 
ani premáhať, no pri dobrých áno. Prosím ťa o silu, aby vo mne bola tvoja 
milosť a tvoje požehnanie. Tak budem ľahšie zvládať  
každý zápas so zlom. Amen.  
 



 

19. júl 

Mt 11, 25 - 27 

Toľkokrát si myslím, že by bolo oveľa lepšie byť už veľkým a dospelým. 
Azda najmä preto, že veľkí už nemusia poslúchať. Môžu si robiť to, čo 
chcú, ísť kam chcú... Skrátka, myslím, že byť dieťaťom vôbec nie je 
výhodné. Mňa naši doma stále kontrolujú, čo robím, kde som, s kým sa 
stretám, či už mám hotové úlohy...   
Áno, byť dieťaťom naozaj znamená väčšiu závislosť od druhých. A predsa 
je to jedno z najkrajších období života. Čas plný bezstarostných hier. Čas, 
keď sa môžeš veľa naučiť. V škole, ale aj mimo nej. Ver, že dospelí by si 
to s tebou veľmi radi vymenili. Ani oni nemôžu robiť všetko, čo chcú. 
Niekedy by sa radi poradili so svojimi rodičmi, ale už nemôžu... Ži svoje 
detstvo radostne a vo vedomí, že Boh je stále s tebou.  
 
 

                                  
 
 
 

                  

 

Kým pôjdem spať... 
 

Byť dieťaťom sa môže zdať občas na oštaru. Najmä keď treba rodičov 
poslúchať. Inokedy je dobre, že ešte nemusím mať povinnosti, ktorými sa 
zaoberajú dospelí. Pane, prosím, uč ma správne využívať čas môjho 
detstva. Amen 
 

 

20. júl 

Mt 11, 28 – 30  

Cez prázdniny môžeme pokojne všetky starosti pustiť z hlavy! 
Je to úžasné. Aj dospelí majú svoju dovolenku, počas ktorej nemusia 
myslieť na pracovné starosti. No počas školy a počas pracovných dní sú 
občas starosti tak nakopené, že sa pod nimi prehýbame ako koník pod 
nákladom. Aj na to si myslel, na našu únavu. Povedal si, že občerstvíš 
a osviežiš každého, kto je preťažený. Je to od teba veľmi pekné. Si 
múdry nebeský Kráľ. Vieš, ľudskí králi sa obyčajne nezaujímali o to, či 
je niekto z ich poddaných unavený alebo nie. Ty si však kráľ Lásky a na 
tento svet si nás prišiel naučiť, že dávať je viac ako brať a slúžiť je 
viac ako panovať. Nečudujem sa, že vtedajší bohatí králi a všetci 
dôležití muži ťa nemali veľmi radi – veď si postavil na hlavu celý ich 
dovtedajší svet. 
Pane, priznávam, občas som unavený(á). Je naozaj krásne, že ma voláš 
k sebe a túžiš mi vrátiť silu, radosť a zdravie. Ľúbim ťa!                                  

                    
                                  

                 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane, počas dnešného dňa som veľa behal(a), skákal(a) alebo pomáhal(a) 
svojim rodičom. Možno som teraz troška unavený(á). Prichádzam za 
tebou s prosbou – posilni ma, schovaj ma vo svojom náručí a ulož ma 
k spánku. Moju večernú modlitbu ti posielam ako  
poďakovanie za to, že myslíš na svoje unavené deti, 
amen. 



 

21. júl 

Mt 12, 1 - 8 

Mať chlieb a zjesť ho, to nie je úplná samozrejmosť. Ako radi by sa boli tí 
muži spolu s Dávidom najedli! A v tej chvíli hrozitánskeho hladu sa museli 
vynájsť. Museli zjesť chlieb, ktorý by za normálnych okolností patril iba 
kňazom. Dnešné evanjelium ma nabáda mať úctu ku chlebu, pretože je to 
Boží dar. 

 
 
 
                                                             
 
 
 

                  

 

Kým pôjdem spať... 
 

Slová z modlitby Otče náš: Chlieb náš každodenný daj nám dnes... Ako 
často ich vyslovujem! Aký veľký dosah tie slová majú. Pane, ďakujem ti za 
chlieb i za všetok pokrm dnešného dňa. Daj, prosím, aby nik na svete 
netrpel hladom. Dopraj biednym všetko, čo potrebujú pre dôstojný ľudský 
život. Amen.  
 

 

22. júl 

Jn 10, 1-2.11-18 

Mária Magdaléna má dnes sviatok. Preto čítame to dobre známe 
veľkonočné evanjelium. Pripomeňme si atmosféru Veľkej noci... Ježiš ju 
posiela k bratom. K Dvanástim, ktorí sa ešte nestihli spamätať zo zronenia 
a sklamania. Má ísť za nimi s novinkou: JEŽIŠ ŽIJE! Potrebujú sa 
dozvedieť skutočnú pravdu! Ktovie, možno si poklepali po čele, keď im to 
povedala. Predsa však to bola dôležitá správa, ktorá ich napokon 
postavila na nohy! A napokon, tá istá správa stavia na nohy aj nás a 
dovoľuje nám žiť radostný život vo viere a nádeji. Zmŕtvychvstanie je stále 
aktuálne. Aj my raz vstaneme z mŕtvych. Toto je dôležitá správa do 
dnešného dňa...  

                                                 
                    
                                  

                 

Kým pôjdem spať... 
 

Ako dobre, Pane,  
že nám Mária Magdaléna  
odovzdala úžasný odkaz  
o tvojom Zmŕtvychvstaní!  
Mohla sa azda zľaknúť  
a odísť preč.  
Mohla si urobiť po svojom.  
Ale neurobila to  
a vďaka tomu my dnes vieme, 
kde je nádej.    
V radostnom srdci,  
ktoré má istotu vo večný život. Amen. 
 



 

23. júl 

Mt 13, 24 - 43 

Dobré semeno a kúkoľ. Tieto dve veci sa spolu neznesú. V úrode kúkoľ 
narobí riadnu škodu, keď sa tam dostane. Čosi podobné sa deje aj v 
mojom srdiečku, keď dovolím, aby sa v ňom zahniezdilo zlo. Možno sa mi 
to zdá, ako niečo maličké, ba až nepatrné. Čo tam po tom, že raz 
neposlúchnem mamičku alebo otecka? Čo na tom, že im raz nepoviem 
pravdu? Aj tak to nezistia...  
Nespoliehaj sa na to. Urobíš zlo raz, zažiada sa ti aj druhýkrát. Dobre to 
poznáš: Lož má krátke nohy. Alebo ešte inak: Faloš a klam zradí sa sám. 
Tieto príslovia nie sú v našom slovenskom jazyku len tak alebo náhodou. 
Ony nám sprostredkúvajú múdrosť, ktorú poznali už naši prastarí rodičia. 
Dnes chcem zbierať len dobré semienka, aby ich bolo čo najviac. Aby 
kúkoľ nemal miesto v mojom srdiečku.   

 
                                                             
 
 
 

                  

 

Kým pôjdem spať... 
 

Kým som na svete, stále zápasím boj dobra a zla. Nie je novinkou, že zlu 
sa človek prispôsobí ľahšie. Pri tom sa netreba namáhať. Ty, Ježišu, túžiš 
po tom, aby som sa usiloval(a) o dobro, hoci ma stojí veľa námahy. Vtedy 
máš zo mňa radosť. Ako vidíš dnešný môj deň? Čoho bolo viac, dobra 
alebo zla? 
 

 

24. júl 

Mt 12, 38 – 42  

Kto z ľudí na tejto zemi je bez hriechu? Jediná, ktorá bola uchránená od 
akéhokoľvek hriechu, aj od dedičného, je Panna Mária. A predsa, Pán 
Ježiš dnes vystríha zvlášť pred hriechom, ktorý rozbíja ľudskú lásku 
a ľudskú rodinu.  
Modli sa práve dnes za rodinu. Za tú svoju, v ktorej vyrastáš, ale i za 
všetky ostatné rodiny na Slovensku a vo svete, aby chránili svoju 
dôstojnosť a žili v Božej milosti podľa plánu, ktorý im zveril Boh. Pros, 
nech je všetkým rodinám vzorom svätá rodina. 

                                  
                    
                                  

                 

Kým pôjdem spať... 
 

Úžasne si to vymyslel, milý Bože! Rodina, to je otec, mama a deti.  Viem, že 
sú mnohí ľudia, ktorí nehovoria pravdu o rodine. Ale ty si PRAVDA sám, 
preto ťa chcem počúvať. Zas a znova prosím o vytrvalosť pri tvojom slove. 
Amen. 
 



 

25. júl 

Mt 20, 20 - 28 

Aký kalich má Ježiš na mysli? Zo svätej omše vieš, aký kalich sa tam 
používa a čo v ňom je. Kalich, či už zo zlata, zo striebra, z dreva, používa 
sa na jedno a to isté. V ňom sa premieňa víno na krv Ježiša Krista. Preto 
kalich je symbolom utrpenia. Ježiš ho vzal na seba dobrovoľne, aby sa za 
nás obetoval. Aj ty môžeš z lásky k nemu priniesť nejakú malú obetu. 
Sebazaprenie. Tak budeš môcť spolucítiť s utrpením, ktoré pretrpel Pán 
Ježiš na kríži. 

                                         
 
                                                             
 
 
 

Kým pôjdem spať... 
 

Je to tak, my ľudia sa bránime utrpeniu. O to ti ďakujem, Pane Ježišu, že 
si sa obetoval dobrovoľne. Dávaš mi príklad, ktorý však vlastnými silami 
nenapodobním. Dávam ti teraz moju obetu. Prijmi ju ako znak mojej lásky 
voči tebe.  
Amen. 
 

26. júl 

Mt 13, 1 – 9  

Manna, 
chlebík z neba. Padal Mojžišovmu ľudu preto, aby nezahynuli hladom, keď 
kráčali po púšti. Veď aké jedlo sa dá nájsť v púšti? Piesok sa nedá jesť. 
Keby sa niečo podobné stalo dnes, to by bola paráda! Odrazu by sa 
z ničoho nič zamračilo a ľudia by namiesto do obchodu vybehli na 
dvory, do záhrad a na námestia s otvoreným náručím. 
Ale vieš čo? Chlebík od teba nám naozaj denne padá z neba. Nie je síce 
na jedenie, ale bez neho by sme zomreli „od hladu.“ Je to tvoje 
požehnanie a milosti, ktoré nám posielaš. Lenže niektorí ľudia si pred 
týmto dažďom otvárajú dáždniky. Aká škoda... 
Ja mám veľmi rád(a) dážď- letné kvapky šteklia a osviežujú. Rovnako 
rád(a) vybehnem von a nastavím svoju tvár oproti nebu, aby na mňa 
napršalo uzdravujúce a osviežujúce požehnanie od teba, amen.   

                
                                  

                 

Kým pôjdem spať... 
 

Milý Ocko, ďalší deň je za nami. Či v ňom svietilo slnko, či pršalo, fúkal 
vietor alebo zúrila búrka, nič nezabránilo tomu, aby na nás z neba 
pršala tvoja láska a požehnanie. Teraz svietia hviezdy a ja cítim, ako 
ma nimi potešuješ a odmeňuješ za statočne prežitý deň. 
Tvoje nebo a všetky úkazy na ňom sú úžasné!!! 



 

27. júl 

Mt 13, 10 - 17 

Pán Ježiš nám rozpráva o tajomstvách, ktoré by sme nevedeli pochopiť. 
Preto nám rozpráva obrazne – v podobenstvách. 
Tajomstvá nebeského kráľovstva. Tajomstvá, ktoré ma učia žasnúť. 
Tajomstvá, ktoré ma napĺňajú nádejou, že raz toto miesto bude aj mojím 
domovom. Čo pre to urobím dnes? Aký schodík do nebeského kráľovstva 
si postavím?  
 

                                
 
                                                             
 
 
 

                  

 

Kým pôjdem spať... 
 

Pýtam sa tak, ako je to v známej pesničke: Kde je Božie kráľovstvo, kde je 
Božie kráľovstvo, kde kráľovstvo Božie len je? Dnes som sa snažil(a), aby 
bolo aj v mojom srdci.  
Čo dobré sa mi podarilo vykonať a komu?  
 

 

28. júl 

Mt 13, 18 – 23  

Pane Bože, 
niekedy počúvam ako sa dospelí zhovárajú. Počujem, ale nerozumiem. 
Dospelí totiž radi používajú zložité ťažké slová, aj v televíznych novinách 
veľmi dlho hovoria a hovoria – a mne sa zdá, že hovoria cudzou rečou. 
Okrem toho sú aj slová celkom jednoduché, predsa si však ľudia 
nerozumejú. Nie že by nerozumeli slovám, nerozumejú jeden druhému. 
Nenájdu medzi sebou porozumenie. 
Keď sa dvaja priatelia spolu priatelia, nazývame to, že si rozumejú. 
Nemyslíme, že hovoria obaja po slovensky – ale že sa zhovárajú 
o spoločných veciach. Že si o dôležitých veciach myslia to isté. No 
najväčšmi vzácne porozumenie v tvojich očiach je ešte zložitejšie. 
Keď dokážeme porozumieť a pochopiť aj svojich nepriateľov. Ak niekto 
robí niečo, čo sa mi nepáči a ja ho hneď neodsúdim. Namiesto toho sa 
snažím pochopiť, prečo to robí a pomôcť mu. 
Pane môj, nauč ma rozumieť mojim blížnym a pomôž mi správať sa tak, 
aby mi ostatní rozumeli a porozumeli, amen.                

                      
                                  

                 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane môj, okrem svojho jazyka sa učím v škole ešte..........................jazyk. 
Teším sa, že budem rozumieť aj ľuďom z iných krajín. No najviac si 
želám, aby sme si u nás, v našej rodine, všetci rozumeli, aby sme sa 
nehádali. Nech nás láska a porozumenie 
nikdy neopúšťa, amen. 



 

29. júl 

Lk 10, 38 - 42 

V dnešnom evanjeliu sa píše o tom, že istá žena mernom Marta prijala do 
svojho domu Pána Ježiša. Nemusí to byť tak, že toto je vyslovene 
evanjelium len o ženách a len pre ženy. To isté by sa dalo povedať aj o 
mužoch. Ježiš prišiel pre všetkých a chce sa dať poznať ľuďom oboch 
pohlaví, ale aj ľuďom každého veku. 
Dôležité je starať sa o svoju vieru a nezanedbávať ju, bez ohľadu na to, či 
som chlapec, alebo dievča.  
 

 
                                         
 
                                                             
 
 
 

                  

 

Kým pôjdem spať... 
 

Viera je veľký dar, hoci spôsoby prežívania viery sú rôzne... Nechcem 
nikdy zaprieť vieru v teba, Bože. Prosím o milosrdenstvo pre tých, ktorí sa 
vzdialili od teba, aby mali čas vrátiť sa a zakúsiť Tvoju lásku a odpustenie.  
Verím v Boha... 
 

 

30. júl 

Mt 13, 44 – 52  

Poklad a perly. To je presne to, čo Pán Boh ponúka človekovi, aby ho 
urobil šťastným. Jeho poklad a perly však nie sú nijakou návnadou ani 
reklamným ťahom, ako to často robia ľudia v našej dobe. Keď vidíš nejakú 
reklamu, môžeš vedieť, že obchodníci len chcú nalákať človeka kúpiť 
tovar, ktorý nakoniec ani nie je až taký úžasný, ako to hovorili a 
predkladali.  
Ale s Božím kráľovstvom je to inak. V snahe získať ho treba prekonávať aj 
ťažkosti. To Ježiš nezapieral. Ale ono je také vzácne, že sa oplatí prestáť 
všetky úskalia. Nie sme sami. Boh nás posilňuje a nabáda nás hľadieť 
dopredu, kde je cieľ našich snažení. Dáva nám svoju milosť a požehnanie. 

                         
                                  

                 

Kým pôjdem spať... 
 

Ak je to tak, že reklama často nehovorí alebo zastiera pravdu, potom je 
zbytočné strácať pri nej čas. Ale tvoje slovo, Bože, je viac ako reklama. 
Navyše ty sám si PRAVDA, preto mi ponúkaš svoje slovo 
ako návod na dosiahnutie pokladu.  
Ďakujem ti za to. Amen. 
 



 

31. júl 

Mt 13, 31 - 35 

Boh neprestajne hovorí k ľuďom každej doby. Aj k nám. A to si treba 
nielen vážiť, pretože Boh sa znižuje k človekovi, ale niečo s tým treba aj 
urobiť. Preniesť jeho slová do svojho života, do praxe, aby boli naozaj 
ŽIVÉ A ÚČINNÉ.  
Aj ja mám svojím životom šíriť Božie slovo, byť malým horčičným 
zrnkom... Pane, chcem dnes robiť dobré veci, hovoriť milé slová ľuďom 
okolo mňa.  

                 
 
 
                                         
 

Kým pôjdem spať... 
 

Počúvam,  
aby som hovoril(a).  
Počúvam nie hocijaké,  
ale Božie slovo.  
Boh sa približuje aj ku mne  
a hovorí mi, čo mám robiť. Ponúka mi návod na šťastný život. Ako sa mi 
podarilo žiť podľa toho dnes?........................................... 
......................................................................................... 
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