1. august

2. august

Mt 14, 1 - 12

Jn 6, 24 - 35

Dnes nám evanjelium hovorí o slabých ľuďoch. O Herodesovi, ktorý pre
splnenie svojich rozmarov a chúťok bol ochotný zradiť ľudskosť
a priateľstvo. O Salome, ktorá bez rozmýšľania splnila želanie svojej
matky, hoci viedlo k smrti Jána Krstiteľa. A o Herodiade, ktorá žila
v nečistom zväzku s kráľom Herodesom a bola plná intríg a zla len preto,
aby tento zväzok udržala. Oproti nim stojí Ján Krstiteľ, ktorý neustúpi ani
o krok keď upozorňuje na zlo, v ktorom žije Herodes, hoci ho to bude stáť
život.
Pane, chcem ti aj ja vždy zachovať vernosť a napriek výsmechu chcem žiť
čisto a dobre.

Kým pôjdem spať...
Pane, nie vždy sa mi podarilo byť na tvojej strane – niekedy prišla
nepozornosť, inokedy ma premohla slabosť a zaprel (zaprela) som ťa.
Prepáč mi a odpusť mi moju slabosť. Pomôž mi stáť vždy pevne pri
tebe, prosím.
Amen

„Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: ‚Dal im jesť chlieb z
neba.‘ “ Vieš, aký je dnes deň? Nedeľa! Vieš, čo to znamená? Pôjdeš na
svätú omšu. A vieš, prečo je dôležité tam ísť? Iba na svätej omši totiž
môžeš zakúsiť zázrak, ako sa nám daruje Ježiš v malom kúsku chleba,
aby bol pre nás pokrmom na ceste do neba!
Prijmi aj dnes pozvanie na hostinu – nezabudni na svätú omšu. A počas
svätého prijímania povedz Ježišovi, že chceš aby bol tvojím priateľom,
učiteľom aj kráľom. Toto bude úloha na dnešný deň pre teba.

Kým pôjdem spať...
Pane, ako dobre, že mi opäť pripomínaš, že ma vždy v nedeľu čakáš vo
svojom dome, aby si sa mi mohol dať za sviatostný pokrm! V týchto
prázdninových dňoch totiž občas potrebujem pripomenúť, aký je deň, lebo
je príliš veľa voľna a tie dni sa na seba veľmi podobajú!
Vďaka za Eucharistiu! Amen.

3. august

4. august

Mt 13, 47- 53

Mt 13, 54 – 58

Dobro a zlo sú spolu len dovtedy, kým nenastane čas triedenia. To bude
na konci sveta. Dôležité pre nás je mať za cieľ nebo.
Pane, chcem aj dnes kráčať na ceste k svätosti. Polovica prázdnin je za
mnou - nechcem zabudnúť na teba ani v jeden prázdninový deň. V každý
deň chcem byť s tebou, chcem robiť vždy niečo dobré. Pomôž mi v tom,
prosím.

Zázraky. Dejú sa každý deň, hoci možno o tom ani nevieme. Azda
čakáme ako tí Nazaretčania v dnešnom čítaní, že v našom živote sa bude
diať niečo mimoriadne. Nemusí to tak byť vždy. Zázraky v našom živote,
to sú aj celkom obyčajné veci. Maličkosti, ktoré si bežne ani nevšimneme.
To, že sa ráno zobudíme, že máme čo jesť, máme kde bývať. To, že
máme svojich priateľov. To, že sme zdraví... to, že sú prázdniny!
Koľko drobností si všimnem dnes? Poďakujem sa za ne dobrému a
láskavému Bohu. On ma v nich sprevádza.

Kým pôjdem spať...
Dobro a zlo.
Znova som pri tom,
že často nevidím
medzi nimi rozdiel.
Pane, koľko dobra
sa mi dnes podarilo
urobiť?
Ďakujem ti za to, že si mi v tom pomohol. Amen

Kým pôjdem spať...
Pane, aj maličkosti sú zázraky každodenného života... Dnes už to viem. Je
to pre mňa nové poznanie. Pane, ďakujem ti za tieto malé zázraky, ktoré
sa udiali v dnešnom dni:................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

5. august

6. august

Mt 14, 1- 12

Mt 17, 1 – 9

Pravda. V našej dobe je to veľká vzácnosť. Možno sa pýtaš prečo. Azda
nie je samozrejmé hovoriť pravdu?
Malo by to tak byť, ale nie je to vždy a všade samozrejmé. Nech je pre
teba príkladom práve Ján Krstiteľ, ktorý neodvolal pravdu ani vtedy, keď
vedel, že ho to bude stáť život. Za vernosť pravde dosiahol večný život.
Nech ťa toto poznanie posilňuje v pravdovravnosti. Aj v dnešný deň.

Boh nehovoril iba v oblaku, ktorý sa dnes spomína v liturgii. Hovorí stále.
Aj dnes. Hovorí, hoci ho nevidíme. Hovorí, pretože chce, aby sme ho
počúvali. Dôležité miesto, kde sa ti prihovára, je tvoje svedomie. Aj dnes
sú ľudia, ktorí oveľa radšej počúvajú všetko možné, len nie TICHO...
Aj ticho sa dá počuť. Skús sa celkom utíšiť, aby ku tebe mohol prehovoriť
Boh... Dnes je deň, keď sa premenil na Vrchu Tábor. Pripomeň si túto
udalosť modlitbou štvrtého desiatku Ruženca svetla.

Kým pôjdem spať...

Kým pôjdem spať...

Pane Ježišu, ďakujem ti za príklad Jána Krstiteľa. Aj ja chcem byť
človekom, tvojím dieťaťom, ktoré je pravdivé. Teším sa do neba! Amen.

Je to vzácna chvíľa, v ktorej POČUŤ TICHO... Teraz je tá chvíľa, keď sa
stišujem, aby som počúval (a) teba, milý Bože. A toto je môj desiatok,
ktorým si chcem sprítomniť, že si sa premenil pred očami svojich
apoštolov.
Otče náš...

7. august

8. august

Mt 14, 22- 36

Mt 15,1–2,10-14

Plavba loďou je zážitok.
V Ježišovej dobe poznali tento pocit veľmi dôverne – najmä jeho apoštoli.
Ako rybári to denne zažívali na vlastnej koži. Nie vždy sa však dalo hovoriť
o dobrom zážitku. Niekedy sa museli riadne potrápiť, ak chceli ostať celí a
suchí. Najmä vtedy, ak ich pri love prepadla búrka...
Katolícka cirkev sa tiež často prirovnáva k loďke. Plavíme sa ňou morom
života do prístavu, ktorým je nebo. Nech ťa dnešné Božie slovo povzbudí
vo vďačnosti za to, že aj ty si súčasťou tejto loďky.
Dnes sa pomodlím za Svätého Otca, ktorý sa stará o loďku Cirkvi.

Keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy.
Pane, dnes mi ukazuješ, ako je dôležité, aby sme mali niekoho, kto nám
ukazuje správnu cestu, po ktorej môžeme kráčať k tebe. Takými ľuďmi
môžu byť naši rodičia, naši krstní rodičia, katechéti, kňazi. Daj, nech ich
dokážem počúvať a nech naozaj idem za tebou. Pretože aj ja chcem raz
prísť do neba.

Kým pôjdem spať...
Kým pôjdem spať...
Náš nový svätec, pápež Ján Pavol II., mal rád jednu pieseň, ktorá presne
vystihuje myšlienku z dnešnej modlitby: „Pán zastavil sa na brehu. Hľadal
ľudí ochotných ísť za ním a loviť srdcia slov Božích pravdou.“ Pane,
ochraňuj súčasného Svätého Otca,
pápeža Františka, amen.

Pane, prísť do neba nie je jednoduché. Vyžaduje si to každodenný boj.
Daj mi, prosím, vytrvalosť – nech bojujem so svojimi slabosťami
a chybami, ktoré ma od teba vzďaľujú.
Čo ma dnes od teba vzdialilo?
____________________________________________
____________________________________________
Odpusť mi to, Pane. Pomôž mi, nech je to zajtra lepšie.

9. august

10. august

Mt 25, 1- 13

Jn 12, 24 – 26

Ako veľmi dokáže zabolieť, keď ti niekto, s kým si sa veľmi dobre poznal,
nejaký kamarát či kamarátka, zrazu povie, že ťa nepozná! Možno sa to
stalo preto, že ste sa dlhšiu dobu nevideli a jeden i druhý ste sa zmenili.
Horšie to je však vtedy, keď sa pohádate a potom už nemáte pre seba
nielen pekné či škaredé slovo, ale už žiadne... Áno, stáva sa to. Ak sa
niekedy ocitneš v podobnej situácii, buď prvý(á) odvážny(a) a vyslov slovo
„prepáč“...
Pán Ježiš nás upozorňuje, aby sme boli ostražití. Aby nemusel povedať tie
silné slová o tom, že nás nepozná. Každým dobrým skutkom, slovom,
milým úsmevom dávaš iným vedieť, že poznáš Ježiša. Urob to aj dnes.

Kým pôjdem spať...
Ani som si nemyslel(a),
že je to také dôležité.
Stačí malá drobnosť z lásky
k blížnemu, hneď je na svete
viac úsmevu a dobra.
Nie vždy sa mi to darí
tak prirodzene a samozrejme.
Občas sa aj pohádam.
So súrodencami, s kamarátmi.
Odprosujem ťa,
ak sa mi nedarilo
s odvahou a prvenstvom odpúšťania. Amen.

Služba
a slúženie – to sú slová, ktoré sa spomínajú v dnešnom Evanjeliu. Či deti
v škole, alebo dospelí v práci, zdravotníci v nemocnici, alebo policajti,
požiarnici – tí všetci majú svoje služby. Sú rozpísané a spravodlivo sa
striedajú. Načo sú služby? Aby niečo ustavične fungovalo a aby sa
pritom neunavil len jeden človek.
Sú však aj iné služby, ktoré nikdy neprestanú. Napríklad keď mamička
slúži vo svojej rodine – jej služba pre nás, rovnako ako ockova, trvá 24
hodín denne. Nikdy nemá dovolenku. A služba, o ktorej nám hovoríš,
služba nášmu Bohu, ba mala byť takisto bez prestávky. Trvá od nášho
narodenia stále. No nie je namáhavá, naopak. Slúžiť tebe, Pane, je
radosť. Ako slúžim? Zametám (zlé veci zo srdiečka), upratujem a
čistím(svoju dušu), pripravujem (dobré skutky, potešenia pre blízkych),
pozývam ťa ku mne na návštevu, zhováram sa s tebou. V láske slúžim
svojim blízkym.
Teším sa na tento deň – ďalší v tvojej službe, Pane môj!

Kým pôjdem spať...
Ako som ti dnes slúžil(a)?
................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Je to také zaujímavé, Pane. Vieš, keby sa každý
riadil tvojimi slovami a každý by
slúžil iným, svet by bol ako raj.
Ja viem, že nemôžem tebe slúžiť
a pritom zabúdať na svojich blízkych.
Všetko chcem robiť
s láskou – slúžiť tebe aj blízkym.

11. august

12. august

Mt 16, 24- 28

Mt 17, 14 – 20

Túžba po nesmrteľnosti! Tá je v nás taká silná a taká samozrejmá! Svätí
mali zásadu: pracovať tak, ako keby sme nemali nikdy zomrieť, ale žiť tak,
akoby sme mali hneď teraz zomrieť. Jednoducho povedané:
nezanedbávať svoje povinnosti...
To, čo je v nás, je však o čosi viac, ako túžba po nesmrteľnosti! Ide nám o
večný život! Áno, malo by nám oň ísť. Nie tak, aby nám myšlienka naň
„zväzovala ruky a nohy“. Strach je niečo iné a ten pochádza od diabla.
Nech tvoje skutky dnešného dňa sú dôkazom toho, že si pri Ježišovi a s
ním je myšlienka na nebo naozaj krásna.

Medzi riadkami môžeme v dnešnom evanjeliu čítať a vybadať pochybnosti
apoštolov. Neboli si istí tým, že svojím slovom, ktoré vyslovia v Božom
mene, dokážu uzdraviť chorého. Pán Ježiš im vysvetlí, že pochybnosti sú
nanič. Treba veriť, hoci by to bola viera maličká ako horčičné semienko!
Potom sa dejú veľké zázraky...
O vieru treba prosiť. Je to dar, o ktorý sa musíme starať, rozvíjať ho –
modlitbou, čítaním dobrých kníh a konaním dobra. Pane, chcem ťa dnes
prosiť o dar viery.

Kým pôjdem spať...
Nemôžem na to nemyslieť.
Veľmi často opakujem slová
Vyznania viery:
Verím v život večný.
Áno, verím a som na to hrdý(á).
Viem, že môj život sa smrťou nekončí, iba sa zmení.
Bude oveľa krajší a radostnejší! Vďaka, Bože!

Kým pôjdem spať...
Pochybnosti – zdá sa, že to je čosi normálne. Ak ich mali apoštoli
v Ježišovej dobe, ani ľudia dneška nebudú výnimkou. Ale je super,
Pane Ježišu, že si tu ty a že mi dávaš vieru.
Vďaka ti, Pane. Amen.

13. august

14. august

Mt 14, 22- 33

Mt 17, 22 – 27

Samota. Už sme o nej niekoľkokrát uvažovali. Je to stav, ktorý z času na
čas zažije každý. Je to zvláštne, ale už Boh v Starom zákone povedal, že
nie je dobré byť človeku samotnému. Keď je sám, je mu smutno. A to je
prirodzené, pretože Pán Boh nás stvoril ako spoločenské bytosti.
Ak sa dnes ocitneš v samote, vedz, že nie si sám(a). Na každom kroku ťa
sprevádza Boh a ponúka ti svoje požehnanie. Mysli dnes na všetkých,
ktorí žijú v samote každý deň. Pomodli sa za nich. Nemajú to ľahké. A ak
môžeš, navštív starkých alebo susedov, ktorí žijú sami.

Kým pôjdem spať...
Niektorí hovoria, že samota je zlá. Niekedy môže byť pre človeka
nebezpečná. Aby som sa však vyhol (vyhla) smútku, chcem si
uvedomovať Božiu prítomnosť v mojom živote.
Dnes a stále. Amen.

Svoji a cudzí. Vieš, kto to je? Svoji sú tí ľudia, ktorí sú si blízki. Tí, ktorí sa
poznajú. Napr. rodinní príslušníci. Alebo priatelia. A kto sú cudzí? To sú
ľudia, ktorých stretneš počas dňa napríklad na autobusovej zastávke,
v obchode alebo kdekoľvek inde.
Aj svoji, aj cudzí patria do nášho života. Tých „svojich“ vieš mať rád (rada),
lebo ich poznáš. Ale aj „cudzí“ sa raz môžu stať pre teba blízkymi.
Aj k týmto neznámym sa pokús správať tak, akoby už boli tvojimi priateľmi.
V rodine kresťanov, veriacich ľudí, sme všetci bratia a sestry, sme deťmi
nášho Nebeského Ocka – nie sme si cudzí...

Kým pôjdem spať...
Každý človek občas potrebuje pomoc. A ak som schopný(á) poskytnúť mu
ju, prečo by som sa tomu mal(a) vyhnúť? Všímavosť robí ľudí milšími.
Okrem toho viem, že v Božej rodine, v Cirkvi, sme si
všetci blízki. Navzájom sme si bratmi a sestrami!

15. august

16. august

Lk 1, 39- 56

Mt 18, 15 – 20

V dnešnej dobe neexistuje na zemi človek, ktorý by neveril. Každý síce
verí v niečo iné, ale predsa len verí. V skutočnosti je dôležité nielen to, že
človek verí, ale aj to, V ČO alebo V KOHO verí.
Dnes slávime prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Panna Mária,
Božia matka, je tá, ktorú Boh prijal do neba s telom i dušou! Ona nám
všetkým dáva príklad bezvýhradnej viery v Božie slovo. Lebo Mária naozaj
uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.
Dnes poprosím Pannu Máriu o príhovor za mňa i za moju rodinu.

Pán Ježiš povzbudzuje modliť sa jednomyseľne. Ako to asi je? Tak, že sa
spoja viacerí na jeden spoločný úmysel. Taká modlitba má pred Bohom
o to väčšiu silu. Modliť sa za dobré veci a ešte k tomu viacerí, to je to
najlepšie, čo sa dá spraviť. Pre seba i pre svojich blížnych. Skús to aj ty
dnes napríklad so svojimi rodičmi. Vyberte si nejaký spoločný úmysel a
modlite sa. Boh počuje a vypočuje...

Kým pôjdem spať...
Panna Mária,
ty si matkou
Božieho Syna,
ale si aj Matkou
nás všetkých.
Chceš byť príkladom vo viere a našou orodovníčkou. Prihováraj sa za
mňa i za celú moju rodinu u Boha a svieť nám na ceste do neba.
Zdravas´, Mária...

Kým pôjdem spať...
Modliť sa spoločne za jednu konkrétnu vec. Možno som to už niekedy
zažil(a), možno nie. Odteraz to chcem tak robiť. Spolu s mojimi rodičmi,
súrodencami, alebo kamarátmi na stretku sa budem modliť
za:.......................................................................................................
......................................................................................

17. august

18. august

Mt 18, 21- 19, 1

Mt 19, 3 – 12

Pán Ježiš dnes vysvetľuje potrebu odpúšťať. Máš si azda robiť čiarky,
koľkokrát ťa niekto urazil, aby si mu to mohol(a) odpustiť? Láska
nepotrebuje čiarky ani nijaké iné značky. Láska vidí viac, nielen to, čo sa
musí, sluší a patrí. Ak máš niekoho rád(a), zaiste budeš hľadať spôsob,
ako sa k nemu po hádke opäť priblížiť.
Dnes máš na to návod priamo v evanjeliu: odpúšťať. Nielen raz, ale stále.
Sedmička vo Svätom písme totiž znamená PLNOSŤ. Nech je pre Teba
príkladom v odpúšťaní a schopnosti sebaobetovania svätec dnešného
dňa: Maximilián Kolbe. Z lásky k Pánovi Ježišovi podstúpil mučeníctvo a
dobrovoľne išiel na smrť namiesto iného.

Opäť raz môžeme uvažovať nad tajomstvom rodiny. Máme na to ideálnu
príležitosť. Opäť raz si môžeme uvedomiť, aké nádherné, no pritom
krehké je toto tajomstvo. Podobá sa kvetu vo váze zo skla. Na obe treba
dávať pozor. O kvietok sa máme starať tak opatrne, ako to len vieme, lebo
ak by sme z neopatrnosti štuchli do vázičky, znehodnotí sa jedno i druhé.
A to by bola škoda...
Vytvárať rodinu – na tom má záležať nielen rodičom, ale i deťom. Aj ty si
dieťa svojich rodičov. Čo konkrétne dnes urobíš ty pre to, aby ste všetci,
koľko vás je, boli ako krásne kvietky vo váze? A nezabudni na modlitbu...
Možno poteší pekne prestretý stôl na obed či večeru s vázou a kvetmi,
možno chvíle pri spoločnej stolovej hre...

Kým pôjdem spať...
Ako ľahko je niekomu ublížiť
alebo uraziť ho. Ale ako ťažko je potom
niekedy odpustiť. A predsa, Pane,
toto je tá tvoja cesta,
na ktorú ma pozývaš.
Preto keď ja prosím
o odpustenie,
urob ma
schopným(ou)
darovať odpustenie iným,
ktorí ublížia mne, amen.

Kým pôjdem spať...
Pane, dnes mi po celom dni prichádzajú na um slová básnika Milana
Rúfusa: „Otče náš, ktorý si na nebi, zachovaj všetkým deťom mamy, nech
ako cesto na chlebík im rastú v teple pod rukami. Podaruj deťom otecka –
na každý deň, nie iba včera – bez otecka je ovečka zatúlaná a bez
pastiera. Zachovaj nám ich obidvoch, veď dve rúčky
od teba máme. Pre otecka jednu – druhú mame.“
Amen.

19. august

20. august

Mt 19, 13 – 15

Mt 15, 21 – 28

Sám Ježiš sa zastal detí, ktoré rodičia priniesli k nemu. Zastal sa ich pred
apoštolmi. To je dobrá správa aj pre dnešok. Predsa len sa aj dnes nájdu
ľudia, mamy a otcovia, ktorým nie je jedno, ako ich deti prežijú život. Takí,
ktorí svoje deti privádzajú k Ježišovi...
A to je veľká vec! Pretože toto máš od svojich rodičov, od svojich
najbližších, ktorí stoja o to, aby si aj ty poznal(a) Pána Ježiša. Aby si sa
učil(a) prežívať svoj život v Božej prítomnosti.
Ďakuj dnes za týchto ľudí, pretože oni sú pre teba tí najdôležitejší v živote!
Ak ti sprostredkovali vieru, dali ti ten najpotrebnejší dar.

V dnešnom evanjeliu si môžeš všimnúť obraz svojich a cudzích v názornej
podobe zo zvieracej ríše: svoji sú ovce, cudzí sú šteňatá. Tak to hovorí
Ježiš cudzinke, istej kanaánskej žene.
To, že ty patríš medzi ovečky, je naozaj veľká vec. Nie všetci ľudia však
majú to šťastie. Niektorí sú ešte „vonku“, mimo ovčinca. Z času na čas
môžeš za nich prosiť, aby sa zo šteniat mohli stať ovečky.
Pane, dnes chcem prosiť za kamaráta (kamarátku)
..................................................................................................................

Kým pôjdem spať...
Je mi úplne jasné, že mám tých najlepších
rodičov na svete! Tak veľmi ich ľúbim!
A odo dnes ich budem mať ešte radšej,
pretože mi dali šancu poznávať teba,
Pane Ježišu! Som naozaj šťastný(á)! Nielen ja, ale aj moji súrodenci.

Kým pôjdem spať...
Chce sa mi spievať: „Ty si môj Pastier, v tebe všetko mám, čo hľadám...“
Prijmi moju modlitbu za cudzích, ktorí ťa ešte nepoznajú. Prosím za nich,
aby sme raz mohli patriť do tvojej rodiny a byť naozaj svoji!
Amen.

21. august

22. august

Mt 19, 16 – 22

Lk 1, 26 – 38

Vo svete dospelých sa nájdu ľudia, ktorí rozmýšľajú tak: Boh asi nie je
dobrý, keď necháva trpieť nevinných, keď je vo svete toľko zla... A vôbec,
zdá sa, že sa o náš svet nestará. Ak by sa staral, nenechal by to tak...
A predsa, v dnešnom evanjeliu čítaš vetu: Len jeden je dobrý. Tu sa myslí
dobrota Boha.
Uvažuj: Myslíš často na Božiu dobrotu? Koľkokrát za deň ho oslovíš:
Dobrý Bože?

Ježiš Kristus je Kráľom neba a zeme. To azda vieš. I keď tá jeho
kráľovská hodnosť i moc nesúvisia natoľko s tým, aby vládol spôsobom,
ktorý poznáme my ľudia. Jeho kraľovanie je v službe. A keď Ježiš je Kráľ,
potom jeho matka, Panna Mária je Kráľovnou... Dnes slávime jej deň.
Mali by sme byť hrdí, že sme súčasťou kráľovskej rodiny! Mária je naša
kráľovská Matka, Ježiš náš Pán, Kráľ a Brat, tak potom aj my ľudia sme
kráľovské deti – princovia a princezné... Urob si dnes čas na to, aby si
pozdravil Božiu matku a svoju Matku a Kráľovnú.
Pane, nedaj mi zabudnúť, že si môj Otec. Mária, vďaka za tvoju materskú
ochranu.

Kým pôjdem spať...

Kým pôjdem spať...
Teraz, keď sa už ukladám na spánok. Ďakujem ti za všetko, čo si mi dal
zažiť počas dnešného dňa. Za všetko krásne, milé a príjemné. Možno i za
náročnejšie chvíle. Lebo viem, že nikdy ma nenecháš osamote.
Ty si stále pri mne.
Vďaka ti, dobrý Bože! Amen.

Dnes mám veľmi dobrú náladu
a najradšej by som spieval
(spievala)! Je to úžasné,
že som z kráľovskej rodiny.
Veď v nebi mám Matku,
ktorá je Kráľovnou.
Bože, ty si taký dobrý!
Vieš to úžasne zariadiť!
Chcem sa ti za tento dar
poďakovať slovami žalmu:
„Dcéry kráľovské sú medzi
tvojimi vyvolenými;
po tvojej pravici stojí kráľovná
ozdobená zlatom z Ofíru.“ Amen.

23. august

24. august

Mt 20, 1 – 16

Jn 1, 45 – 51

Možno si povieš, že to nejde dokopy. Iné je byť dobrý, iné spravodlivý.
Niečo na tom je, a predsa... Nie je možné jedno bez druhého. Pán Boh
nás učí byť dobrými aj spravodlivými. Tieto dve čnosti idú spolu ruka v
ruke. Veď predsa vieš, že Boh je aj dobrý, aj spravodlivý. A my ľudia
máme byť jeho obrazom... Budem trénovať počas dnešného dňa, aby som
to dokázal(a). Voči tým, s ktorými prežijem dnešný deň.

Ako už vieš, Natanael bolo pôvodné meno apoštola Bartolomeja. Dnes má
sviatok. Vieš, čo je na ňom pozoruhodné? I keď mal mnoho pochybností a
podľa reakcie na meno „Ježiš“ spočiatku nemal veľkú chuť stretnúť sa s
ním, predsa poslúchol.
Možno sa ti už stalo, že si o niekom počúval (počúvala) reči, ktoré ťa
odrádzali od stretnutia sa s tým človekom. Bartolomej bol v podobnej
situácii. Aj on počul o Ježišovi všeličo, a asi to nebolo len to najlepšie, lebo
Ježiš mal aj neprajníkov. No napriek všetkému sa Bartolomej odhodlal – a
to mu najviac pomohlo, aby zmenil svoj postoj a správanie voči nemu.
Vedz, že oveľa dôležitejšie od všetkých rečí okolo osoby iného, je pre teba
osobné stretnutie s tým človekom. Lebo aj tu platí staré známe: Reči sa
hovoria, chlieb sa je. O tom, aký naozaj ten dotyčný je, sa presvedčíš, až
keď sa stretnete zoči-voči.
Pane, chcem spoznávať nových ľudí – a chcem ich prijímať s otvoreným
srdcom, bez posudzovania.

Kým pôjdem spať...

Kým pôjdem spať...
Milý Bože!
Zdá sa to také nezlučiteľné! Spravodlivosť a dobrota v jednom. A predsa,
ty sám si aj dobrý, aj spravodlivý. Uč ma, prosím, žiť podľa
tvojho slova i príkladu. Amen.

Pane, aké hrozné dokážu byť
predsudky! Ak mám voči
niekomu predsudky,
je to tá najhoršia vec na svete!
Hrozí, že ostanem sám (sama)!
Ale pretože sa usilujem byť tvojím
dieťaťom, chcem byť „hluchý“
(„hluchá“) na reči druhých o druhých, ak sú nepekné. Ty sám mi v tom
pomáhaj svojím láskavým požehnaním. Amen.

25. august

26. august

Mt 22, 34 – 40

Mt 23, 1 – 12

Boh vo svojom čase dal ľuďom Desatoro. A Pán Ježiš hovorí na
vysvetlenie: najdôležitejšia zo všetkého je láska! Nielen rozumové plnenie
Prikázaní, preto, že MUSÍM... Na prvom mieste je to láska k Bohu, ktorý
nás stvoril a je Pánom života a smrti. Pripomeň si túto pravdu počas dňa
krátkymi strelnými modlitbami.

Čo ti hovorí dnešné evanjelium? Nerobiť nič, nechcieť pohnúť prstom a
popri tom sa nechať obsluhovať ako pán kráľ, prinajmenšom nechať si
hovoriť tak, aby všetci okolo teba vedeli, že ty si ten najdôležitejší
(najdôležitejšia)...
Niečo podobné možno zažiť pri hre, keď sa zabávaš s kamarátmi, no
v skutočnom živote by to bolo príliš sebecké a pyšné.
Pane, dnes chcem v sebe viac budovať skromnosť. Daj, nech na to počas
dňa nezabudnem

Kým pôjdem spať...
Kým pôjdem spať...
Bože, Otče, ktorý si ma stvoril, v tento večer prichádzam k tebe s
vďačnosťou za dar vlastného života. Veď a sprevádzaj ma v tomto
pozemskom živote. Aby som raz mohol(a) obsiahnuť život večný.
Amen.

Občas myslím, ako je dobre kráľom,
ktorí rozhodujú. Všetci ich poslúchajú.
Sú obskakovaní, obletovaní...
Ale ty, ma učíš osvojovať si skromnosť.
Nebyť stredobodom pozornosti za každú cenu. Ak sa mi to dnes čo len
trošku podarilo, ďakujem ti za to. Ak nie, je mi to ľúto.
Amen.

27. august

28. august

Mt 16, 13 – 20

Mt 23, 13.15 – 22

Nechať sa osloviť samým Bohom. To je veľká vec. Pretože v ľudskom
živote často dávame na mienku iných. Často je pre nás rozhodujúce práve
to, čo si o nás myslia iní. A predsa, v Božích očiach sa veci javia inak.
Príkladom ti chce byť sám Peter, ktorý sa necháva osloviť Duchom
Svätým. Vďaka tomu spoznáva, kto je Ježiš Kristus.
Pane, chcem si dnes viac uvedomovať, že chcem byť maličkou kvapkou
v mori ľudí ale chcem byť len pre teba.

Oplatí sa zamyslieť nad tým, čo je viac. Čo naozaj stojí za to. Mať veľa
vecí, ktoré aj tak skôr či neskôr vyhodím, lebo už budú nemoderné? Čo
naozaj stojí za to, aby som to mal(a) ? Nad čím je dobré uvažovať? Čo by
stálo za to, aby som to prežil(a)?
Určite je veľká vec zažiť hlboký zážitok. Napríklad, keď sa niekam
vyberieš, možno aj mimo svojho bydliska. Nejde o to, aby to bolo čím
drahšie a luxusnejšie miesto. Podstatné je, čo a s kým tam zažiješ. Dobre
si to zapamätaj, aby si si to mohol (mohla) poznačiť večer do zápisníka.

Kým pôjdem spať...
Denne ťa zas a zas spoznávam, Pane. Vždy hlbšie a hlbšie. A ešte stále
sa mám v tom zlepšovať. Nemôžem povedať, že by to už stačilo. Pokiaľ
sa mi ty chceš dať poznávať, ja chcem odpovedať na toto tvoje pozvanie.
Tak ako Peter. Amen.

Kým pôjdem spať...
Pane, hovoríš mi, že nejde o množstvo vecí, ktoré ma zaplavujú.
Pripomínaš mi, že dôležitejšie sú stretnutia s ľuďmi, v ktorých môžem
stretnúť teba. A azda nemusím chodiť príliš
ďaleko od svojho domu... Alebo?

29. august

30. august

Mk 6, 17 – 29

Mt 23, 27 – 32

Strach nie je príjemný pocit, a predsa je niekedy potrebný. Napr. vtedy,
keď chceš urobiť niečo, čo by sa tvojim rodičom nepáčilo. Vtedy sa bojíš,
lebo vnútorný hlas, tvoje svedomie, ťa varuje pred zlom, ktoré ti
našepkáva Zlý. Všimni si: aj Herodes sa bál Jána Krstiteľa. Ale on sa ho
bál preto, lebo vedel, že si svoj vlastný život vystaval na vlastných
pravidlách, nie na tých Božích. V Jánovej prítomnosti cítil, že ten ho akosi
prevyšuje vo svätosti a spravodlivosti. Pretože Ján sa riadil Božími
prikázaniami. Herodes nie...
Modli sa dnes za všetkých, ktorým hriech „chutí“ viac, ako čnosti, aby im
Boh bol milostivý.

Niekedy zvyknem „lámať palicu“ nad ľuďmi. To znamená, že si myslím, že
sa už nedokážu zmeniť. A teraz je tu otázka: Žeby sa aj Ježiš takto
zachoval k farizejom a zákonníkom? Aj on dokázal „lámať palicu“?
Niežeby nechcel pomôcť tým ľuďom. Veď je Božím Synom. Lenže keď ho
ľudia odmietali, nemohol ich presviedčať nasilu. Preto povedal tie tvrdé
slová: „Vy už dovŕšte mieru svojich otcov!“
Najhoršie je, keď si o niekom myslíme, že sa mu už nedá pomôcť.
Niekedy si to isté možno myslia iní o nás samých. A to veru nie je dobrý
pocit! Dnes sa potrénuj v tom, aby si nebol(a) tvrdohlavý(á). Neprijať
dobrú radu od iných, zvlášť od rodičov, by bolo znakom tvojej
neposlušnosti. A nechceš ich predsa zarmútiť.

Kým pôjdem spať...

Kým pôjdem spať...
Herodes a Ján Krstiteľ – jeden žil v neustálom hriechu, druhý v Božej
milosti. Aj keď ho to stálo dosť veľa. Pane, zošli svoju milosť na všetkých,
ktorí žijú v hriechu, aby spoznali tvoje nekonečné milosrdenstvo a
odpustenie. Na príhovor svätého Jána Krstiteľa.
Amen.

Pane Ježišu, určite bolo pre ľudí,
nad ktorými iní už lámali palicu,
spásonosné, keď sa stretli
s tebou a dostali druhú šancu,
ktorú si im dal.
Koľkí z farizejov však ostali
tvrdí a neprijali tvoju milosť?
Koľkokrát som ja väčšmi
tvrdohlavý(á) na to,
aby som poslúchol(a)
rady iných?...................................................................

31. august

Mt 24, 42 – 51
Poznáš hodiny? Toto nie je zbytočná otázka. V tejto chvíli je veľmi dôležitá
a podstatná. Prečítaj si ešte raz, čo hovorí Ježiš v dnešnom evanjeliu:
„Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej
neviete.“ Možno si doteraz ešte otázku času veľmi neriešil (a), pretože za
to, čo, kde a kedy, o koľkej máš, zodpovedali predovšetkým tvoji rodičia.
Nech je toto odteraz tvoja starosť. O pár dní sa ti začne škola. Skús si
premyslieť, ako to budeš s tým časom robiť. Môžeš začať už dnes. Práve
tými úlohami, ktoré na dnes máš.

Kým pôjdem spať...
Zodpovednosť za čas. Za jeho využívanie... Ako sa mi v nej darilo?
Chcem sa pýtať pred tebou, môj láskavý Pane. Sám(a) pred sebou by
som často zažmúrila jedno azda aj obe oči, ktoré mám. Ale to už by som
nevidel(a) vôbec nič. Pozrime sa teda spolu:
.................................................................. Amen.

