1. september

2. september

Mt 25, 1 – 13

Mt 25, 14 – 30

Bedlivosť je natoľko bohatá, že ju neobsiahneme za jeden jediný raz.
Nedá sa to. Oplatí sa ku nej vracať častejšie. Pripomína nám ju práve
dnešný úryvok z evanjelia o desiatich pannách. Pripomína nám, aká je
veľmi dôležitá vytrvalosť v našej snahe byť čoraz lepšími. Bdieť znamená
pripomínať si, že je tu ženích – Pán Ježiš – a je neďaleko.
Ako môžem bdieť ja? Čoskoro sa skončia prázdniny a ty mi dávaš každý
nový deň, aby som ho prežil (prežila) s tebou. Každý deň môžem posvätiť
svojím úsilím robiť všetko poriadne s tebou a pre teba.
Pane, tak veľmi chcem bdieť...
Tak veľmi sa chcem posväcovať.
Tak veľmi sa chcem stať svätým (svätou).

Dávať a brať. Presne o tom dnes môžeme uvažovať na základe podnetov
z evanjelia. Ten, čo vlastní majetok, môže z neho dať inému. Tomu, komu
chce. A toľko, koľko chce. Podľa toho, ako uzná za vhodné.
Čosi podobné sa deje s talentami, ktoré Boh rozdáva ľuďom. Nikto z nás
nemá na ne právo, ony sú darom. Pre nás samých, ale najmä pre tých,
ktorým nimi máme slúžiť alebo robiť radosť. Kto sa však o svoj talent
nestará, môže oň prísť. Podobne, ako ten lenivý sluha, o ktorom dnes
čítame.
Ako dnes využiješ svoj talent, ktorý máš?

Kým pôjdem spať...
Ako sa mi dnes darilo v mojom úsilí o svätosť? Bol môj deň viac naplnený
bdením – alebo driemotami a možno i tvrdým spánkom?
Prepáč mi, Pane, moje slabosti a ďakujem ti za drobnosti, ktoré sa mi
podarili v mojom úsilí o svätosť. Pomôž mi, nech vytrvám na ceste za
tebou i napriek svojím chybám a slabostiam.

Kým pôjdem spať...
Mať talent ešte nie je všetko. Záleží na tom, ako s ním zaobchádzam.
Môžem ho rozvíjať. Môžem sa naň „vykašlať“ a pritom riskovať, že oň
prídem. Ty chceš, aby som ho bral zodpovedne. Chcem ti zaň byť
vďačný(á).
Amen.

3. september

4. september

Mt 16, 21 – 27

Lk 4, 16 – 30

Niekedy je ťažká predstava, že si na plecia vezmem ťažký kríž a budeme
nasledovať Pána Ježiša. Dnes nám však Pán Ježiš hovorí, že tak máme
urobiť. Ako to myslel? Krížom je pre nás každá dobrá vec, ktorú máme
urobiť, ale moc sa nám nechce – niekedy je to ranné vstávanie, pomoc pri
umývaní riadu, pozorné počúvanie aj nudného rozprávania suseda,
inokedy je to opatrovanie mladšieho súrodenca, zatelefonovanie starkej
a pod. často si povieme, že radšej by sme niesli ten ťažký kríž, len aby
sme ešte mohli ostať ďalších päť minút v posteli, alebo mali čas len sami
pre seba. Ale ak chceme niesť kríž s Pánom Ježišom, musíme zaprieť
samých seba...
Pane, nechcem dnes na to zabúdať.

Pane môj, prečo je to tak, že si dovolíme najviac k svojim najbližším? Keď
mám v srdiečku zlosť alebo smútok, vyvŕšim si ho na ľuďoch, ktorých mám
najradšej. Pohádam sa so súrodencom, alebo som zlostný(á) na mamu či
na otca. Často si nevšimnem, že môj brat je v niečom šikovný, alebo že
moja sestrička je naozaj krásna. Nevidím, že moji blízki dokážu veci, ktoré
obdivujem na cudzích ľuďoch. Iní sa mi zdajú perfektní, na najbližších
vidím veľa chýb. Ani Teba neprijali mocní židovskí kňazi, keď si im chcel
povedať o Ockovi. Vraj doma nie je nikto prorokom.
Asi Ťa to veľmi bolelo...
Skúsim dnes myslieť na tých, čo bývajú so mnou pod jednou strechou - na
„mojich“ ľudí - a hľadať, v čom sú úžasní.

Kým pôjdem spať...
Kým pôjdem spať...
Dnes nebolo vôbec jednoduché zaprieť sa a urobiť aj veci, na ktoré som
nemal (nemala) chuť. Vďaka, že sa mi to niekedy podarilo. Prepáč, Pane,
že boli aj chvíle, keď sa mi nechcelo...
Je mi to ľúto. Odpusť mi, prosím.

Čo som zistil o členoch svojej rodiny :
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Dobrú noc, Pane. Ochraňuj, prosím, moju rodinu,
aby sme žili všetci spoločne v láske a v radosti.

5. september

6. september

Lk 4, 31 – 37

Lk 4, 38 – 44

Pane, ty si učil ľudí, ktorí ťa chceli počúvať. Po včerajšom úvodnom dni
idem dnes do školy – a hoci sa dnes teším, viem, že sa mi niekedy aj
nebude chcieť učiť a chodiť do školy. Pomôž mi, prosím, nech teba
objavím vo veciach, ktoré mám učením spoznávať, nech môžem aj ja
žasnúť nad tým, ako úžasne stvoril svet náš Nebeský Otec.
Dnes si nachystám všetko potrebné do školy.

Často sa stane, že je blízko nás niekto, kto je chorý, potrebuje, aby sa
o neho postaral lekár. Ja ešte liečiť nemôžem. Môžem však doniesť pohár
vody, niečo nakúpiť. A určite môžem pomôcť svojou modlitbou a malou
obetou za chorého. Napríklad mám písať prvú domácu úlohu a nechce sa
mi - poviem Pánovi Ježišovi, že ju hneď idem napísať a že to obetujem.
Pane, chcem dnes priniesť veľa malých obiet za ____________________
__________________________________________________________ .

Kým pôjdem spať...
Ďakujem ti, Pane, za pekný deň so spolužiakmi. Pomôž mi, prosím, nech
v nich nachádzam teba – svojho priateľa. Bol(a) som pri stretnutí
otvorený(á) a úprimný(á)? Pomodlím sa teraz za spolužiaka (spolužiačku),
s ktorým (s ktorou) budem sedieť v lavici.
Otče náš...

Kým pôjdem spať...
Koľko predsavzatí! A ako sa mi nakoniec darilo? Dnes sa mi podarilo:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________
Ďakujem ti, Pane, za dnešný deň.
Amen

7. september

8. september

Lk 5, 1 – 11

Mt 1,1-16,18-23

Ľudia prichádzali za Pánom Ježišom, lebo chceli počuť Božie slovo. Aj ja
dnes prichádzam k tebe, Pane, a pozorujem udalosti, ktorými sa ku mne
prihováraš.
Rybári sa namáhali sami celú noc. Nedarilo sa im a nič nechytili. Niekedy
sa nedarí ani mne – neviem si zapamätať ťažké učivo, povysávam a
hneď potom sa mi na koberec vysypú omrvinky,... Niekedy mám už toho
naozaj dosť a nemám chuť sa namáhať.
Keď prišiel za rybármi Pán Ježiš, kázal im znovu spustiť siete na nový lov.
Hoci to bol v ich očiach pochabý nápad, poslúchli ho – a sieť bola o chvíľu
plná rýb...
Možno stačí jediné – zavolať si k svojím snaženiam Pána Ježiša. Pozrieť
sa na jeho obrázok, na kríž, alebo sa krátko pomodliť a poprosiť o pomoc.
Pri neúspechoch sa nevzdávať a skúšať znova – aj keď si poviem, že to
už nemá zmysel.

V dnešnom evanjeliu čítame o ľudskom rodokmeni Pána Ježiša. Pán Ježiš
je Bohočlovek, má Božský aj ľudský pôvod. Jeho matkou je Panna Mária
a otcom je nebeský Otec. Pestúnom Pána Ježiša, ktorý sa o neho staral
na zemi, bol svätý Jozef. Tak ako každý človek, mal aj Pán Ježiš okolo
seba mnoho príbuzných, s ktorými sa stretával pri rozličných
príležitostiach a rodinných stretnutiach.
Aj ja mám svojich príbuzných, svoj rodokmeň. Dnes sa pokúsim zistiť, kto
všetko patrí do mojej rodiny a kto sú moji predkovia (starí rodičia, prastarí
rodičia, rodičia, súrodenci, tety, strýkovia, bratranci a sesternice).
Nezabudnem sa pomodliť za svoju rodinu.

Kým pôjdem spať...
Kým pôjdem spať...
Pane Ježišu, spomenul som si počas dňa na teba? Ak áno, daj, aby sa mi
to darilo aj zajtra.
Ak nie, tak aspoň teraz prijmi moju modlitbu....

Pane, ďakujem ti za všetkých tých ľudí, o ktorých som sa dozvedel
(dozvedela), že patria do mojej rodiny.
Požehnaj ich, prosím. Amen.

9. september

10. september

Lk 6, 1 – 5

Mt 18, 15 – 20

Židia v Starom zákone mali posvätný deň sobotu. V tento deň mali presne
určené, čo môžu a čo nesmú robiť. Sobota sa líšila od ostatných dní.
Chodili do synagógy, aby tam spoločne čítali a počúvali Božie slovo
a premýšľali o ňom.
My sa v sobotu viac obraciame k našej Nebeskej Matke – Panne Márii
a spoločne s ňou sa usilujeme lepšie priblížiť k Pánovi Ježišovi.
Panna Mária je aj mojou Mamou. Nezabúdam na to? Prihovorím sa jej
niekedy počas dňa? Skúsim na to viac myslieť túto sobotu. Možno stačí
krátka modlitba – jeden Zdrava´s, Anjel Pána alebo desiatok ruženca...

Kým pôjdem spať...
Pane, dal si mi svoju Mamu. Myslel som dnes na ňu? Obracal som sa
k nej v krátkej modlitbe?
Vieš, že aj my kresťania máme jeden deň v týždni, ktorý je iný ako všetky
ostatné. Je zasvätený Pánu Bohu. Je to nedeľa – Deň Pána.
Ešte si krátko premysli, ako ho práve zajtra prežiješ.
Urob si plán.

Vzťahy medzi ľuďmi nebývajú vždy pekné. Bolo to tak aj za čias Pána
Ježiša. Aj vtedy sa dokázali ľudia medzi sebou pohádať alebo si ublížiť.
Pán Ježiš však ponúkal riešenie, aby sa ľudia vždy pokúšali udobriť sa
a odpustiť si navzájom. Tam, kde budú odpúšťať, aj im iní ľahšie odpustia.
Aj mne sa občas stane, že sa pohádam so svojím bratom alebo sestrou.
Zväčša je to pre maličkosti. Najlepšie je predísť hádkam – vymyslím
nejakú hru na spoločnú chvíľu, alebo nejakú príjemnú zábavu najlepšie so
všetkými členmi rodiny. Ak predsa dôjde k nedorozumeniu, poprosím
o odpustenie.

Kým pôjdem spať...
Ako sa mi dnes darilo budovať vzťahy v rodine? Koľkokrát som povedal
slovko prepáč alebo odpusť? Pane, ty vieš, že sa
to chcem učiť. Odo dnes viac ako inokedy.

11. september

12. september

Lk 6, 6 – 11

Lk 1, 39 – 47

Pane,
dnes nám hovoríš o uzdravení chorého s vyschnutou rukou. Šiel si sa
modliť do synagógy. Synagóga je dom, kam sa židia chodia modliť.
Prišiel sa tam modliť aj jeden chorý človek. Chudák, na ruke nemal
svaly, len kosť a kožu, preto do ruky nemohol nič chytiť. Boli tam však
aj tvoji nepriatelia, Pane, a čakali, čo urobíš. Oni nechceli, aby si tomu
úbožiakovi pomohol, lebo si mysleli, že vo sviatok sa nesmie uzdravovať.
Ale ty si sa ich nebál. Uzdravil si chorého, hoci ti potom kvôli tomu
chceli ublížiť.
Pán Ježiš, ty vždy robíš dobre. Aj keď tebe ubližujú...
A čo ja? Koľkokrát som urobil(a) niečo dobré, a druhí to nepochopili?
Alebo si všimli len nejaké chybičky. Potom som bol(a) znechutený(á)
a nič sa mi nechcelo. Lebo som mal(a) pocit, že za dobré sa mi odplatili
zlom.
Ježišu, pomôž mi, aby som sa nikdy nedal(a) znechutiť. Ty si robil(a) vždy
dobro a nedal(a) si sa odradiť žiadnymi neprajnými ani frflavými ľuďmi.

Dnes svieti v kalendári krásne meno našej nebeskej Matky.
Tvoja Mamička, Pane, má veľmi krásne meno. Keď sa Jej ukázal
archanjel Gabriel, pozdravil ju takým pozdravom, ktorý je pre nás teraz
krásnou modlitbou. „Zdravas Mária, milosti plná“ - takto ju oslovil. Myslím,
že práve tento pozdrav, táto modlitba, by sa Jej najviac páčila ako darček
k meninám. Preto sa ju dnes pomodlím, kedykoľvek budem mať voľnú
chvíľku. Zdavas´ bude ako jeden kvietok z kytice, ktorú dnes večer
podarujem našej nebeskej Mamičke.
Kým pôjdem spať...
Koľko zdravasových kvietkov
sa mi podarilo nazbierať?
_____________________
Nakreslím ich k tvojim nohám, Mária.
Všetko najlepšie k meninám,
moja milá nebeská Mamička!!!

Kým pôjdem spať...
Podarilo sa mi
dnes urobiť niečo
dobré? Ak áno,
vďaka za pomoc, Pane,
a odovzdávam ti to.
A ak ma nik za to nepochválil, o to väčší dar ti môžem dať,
pretože ty si všetko videl.

13. september

14. september

Lk 6, 20 – 26

Jn 3, 13 – 17

Blahoslavený po slovensky znamená šťastný. Kto by nechcel byť šťastný?
Lenže kto číta blahoslavenstvá, vidí, že dosiahnuť šťastie býva náročné.
Pán Ježiš hovorí, že šťastný je ten, kto je chudobný, prenasledovaný, kto
prežíva nejakú krivdu. Chce nás povzbudiť, aby sme ostali jednoduchí. To
znamená, aby sme sa nezaťažovali vecami, ktoré nás môžu odviesť od
Pána Boha, od šťastia.
Čo mi vie urobiť radosť? Kedy som najviac šťastný (šťastná)? Kto ma
naposledy obšťastnil? Dokážem tak urobiť radosť aj ja? Skúsim to práve
dnes...

Dnes je sviatok Povýšenia Svätého kríža. Boh Otec posiela svojho Syna
Ježiša na kríž z lásky. Kríž, ktorý predtým ľudia považovali za niečo veľmi
potupné, lebo na ňom zomierali zločinci, sa stal nástrojom vykúpenia. Pán
Ježiš prejavil svoju lásku k nám, obetoval sa za nás a zomrel na kríži. Aj
za mňa. Nezabúdam na to?
Znamenie kríža sprevádza všetkých ľudí na životnej ceste. Mnohí sa
prežehnajú hneď po zobudení, pred prácou, pred jedlom i pred spánkom.
Keď robím na seba znamenie kríža, prosím tým Boha Otca o múdrosť (na
čelo), Boha Syna o lásku (na srdce) a Boha Ducha Svätého o silu (na
ramená). Budem na to myslieť počas dňa vždy, keď sa budem
prežehnávať.

Kým pôjdem spať...
Pane, ďakujem ti za všetky momenty, v ktorých si mi pomohol rozdávať
radosť. Boli to tieto chvíle...
___________________________________________________________
___________________________________________

Kým pôjdem spať...
Pane, ďakujem ti za tvoj kríž! Ďakujem ti, že si nás vykúpil!
V mene Otca i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

15. september

16. september

Jn 19, 25 – 27

Lk 6, 43 – 49

Pri kríži Pána Ježiša stáli ženy. Medzi nimi Panna Mária, Ježišova matka,
a svätý Ján, učeník, ktorého Pán Ježiš miloval. Pán Ježiš na kríži povedal
svojej matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ a Jánovi: „Hľa, tvoja matka!“ Panna
Mária sa tak stala našou matkou. Aj mojou. Môžem sa na ňu kedykoľvek
obrátiť.
Je úžasné, že nám Pán Ježiš dal Pannu Máriu za našu matku. Veľmi sa
z toho tešíme. Veď sedembolestná Panna Mária je patrónkou Slovenska!
Drží nad nami ochrannú ruku, pomáha nám, keď nás niečo trápi, lebo aj
ona poznala veľké utrpenie. Nezabúdam na to, že Panna Mária je aj
mojou mamou? Počas dňa sa na ňu budem obracať čo najčastejšie
v modlitbe Zdrava´s Mária.

Pán Ježiš hovorí, že každý strom možno poznať po ovocí. Tak aj každého
z nás možno poznať podľa ovocia našich skutkov – buď dobrých alebo aj
zlých. Určite chceme byť tými, ktorí prinášajú dobré ovocie – teda konajú
dobro.
Chcem byť dobrým človekom, ale občas sa mi nechce, inokedy sa mi
nedarí. Je však dôležité usilovať sa každý deň – aj dnes – napĺňať sa
dobrom. Ak som naplnený dobrom, aj moje skutky budú dobré. A ak
budem konať dobré skutky, moje srdce sa bude napĺňať dobrom.
Aký dobrý skutok dnes urobím? Ako sa naplním dobrom?

Kým pôjdem spať...

Kým pôjdem spať...
Pane, ďakujem ti, že aj u nás na Slovensku môžeme uctievať tvoju matku,
Pannu Máriu! Podarilo sa mi dnes na ňu nezabudnúť?

Robiť dobré skutky dá niekedy naozaj zabrať. Pane, ty si ceníš, keď sa
dokážem trošku zaprieť a namáhať. I dnes si ma viedol a ja ti ďakujem, že
som sa premohol (la) a urobil(a) niečo dobré.
___________________________________________________________
_________________________________________
(napíš, čo dobré sa ti podarilo vykonať)

17. september

18. september

Mt 18, 21 – 35

Lk 7, 1 – 10

Pane, koľkokrát mám odpustiť? Dnes mi odpovedáš na túto otázku –
a jednoduchá odpoveď je: Vždy. Odpoveď znie jednoducho – ale niekedy
je také ťažké odpustiť!
Niekedy ma oklame kamarát, ktorému dôverujem, spolužiačka ma začne
ohovárať, susedka na mňa nemá dobré slovo... Ako sa dajú odpustiť
skutky, ktoré ma urážajú?
Pane Ježišu, na podobenstve mi ukazuješ, ako mi náš Nebeský Otec
odpúšťa všetky moje zlyhania, zanedbania i rúhania... Tak mám aj ja
odpúšťať každú drobnosť i veľkú urážku.
Pane, chcem sa stále učiť odpúšťať. Pomôž mi v tom, prosím.

Milovaný Bože,
modlitbu, ktorú dnes počujem vo Svätom Písme, sa modlíme na každej
svätej omši: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale
povedz iba slovo a duša mi ozdravie.“ Mám veľmi rád(a) túto modlitbu,
pretože je plná nádeje. Viem, že ma miluješ tak silno, že postačí jediné
Tvoje slovíčko a všetko moje trápenie sa zmení na radosť. A ešte pre
niečo mi je sympatická tá modlitba. Pretože vyjadruje veľkú pokoru. Viem,
Pane, že si Kráľ kráľov, nebeský Vládca a Stvoriteľ celého sveta. Akoby si
mohol vkročiť do môjho domu? Ach, Pane, a predsa nielen vchádzaš. Ale
bývaš u nás. A nielen do domu, vchádzaš až do najhlbších komôrok
môjho srdiečka. Nepozeráš sa na to, či je čisté, upratané. Čakáš len na
moje pozvanie. Pane, je úžasné, že stačí jediné moje slovíčko, slovo
ľudského mláďatka na to, aby si prišiel. Len slovíčko pozvania: „Pane,
vojdi mi do srdca a zostaň tam už navždy.“ Presne tieto slová ti dnes
budem opakovať s nádejou a s veľkou láskou, amen.

Kým pôjdem spať...
Pane, prepáč mi moje
dnešné zlyhania. Viem, že každý deň svojím odpustením zotieraš moje
viny. Ďakujem ti za to. Chcem ti aj ja dnes odovzdať svoj
hnev za urážky od iných ľudí. Pomôž mi odpustiť im.

Kým pôjdem spať...
Pane, nie som hoden...
A predsa mi dávaš tak veľa! Aj dnešný deň.
Ďakujem ti zaň. Prepáč mi moje chyby.

19. september

20. september

Lk 7, 11 – 17

Lk 7, 31 – 35

Pán Ježiš išiel do mesta Naim. Cestou stretol pohrebný sprievod, ktorý
smeroval na cintorín. Bol to zvláštny pohreb. Zomrel chlapec, ktorý bol
jedináčik. Nemal súrodencov. Navyše jeho mamička už nemala manžela,
lebo aj ten jej zomrel. Bola vdova. Veľmi smútila za svojím synom. Ostala
sama. Niet divu, že spolu s ostatnými velebila Boha, keď Pán Ježiš
vzkriesil jej syna.
Je dobré, keď nie som doma sám – mám rodičov, súrodencov. U nás
doma býva často veselo. I keď niekedy sa hnevám pre úplné hlúposti.
Dnes sa pokúsim všetkým doma prinášať radosť. V modlitbe sa
poďakujem za moju rodinu.

Ako často sa mi stáva, že sa s niekým rozprávam – a on mi nerozumie.
Alebo nechce rozumieť. Tak to asi cítil aj Pán Ježiš, keď mu jeho
poslucháči nechceli porozumieť. Možno to bolo preto, lebo si uvedomovali,
že by museli zmeniť svoj život – a to sa im zdalo ťažké.
Pane, ja ťa chcem počúvať – aj keď na teba často zabúdam. Teraz som
pri tebe a chcem ťa počuť – a chcem aj dnes niečo na sebe zmeniť
k lepšiemu. Napríklad dnes nebudem vôbec odvrávať.

Kým pôjdem spať...

Kým pôjdem spať...
Pane, ďakujem ti za to, že si mi dal mojich rodičov a oni mi darovali život.
Život je naozaj krásny! Amen.

Uf, vôbec nie je ľahké meniť samého seba. Ako sa mi dnes darilo?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Pane, prepáč. Počas dňa som toľkokrát zabudol (zabudla).
Pomôž mi aj zajtra na sebe niečo zmeniť – pre teba.

21. september

22. september

Mt 9, 9 – 13

Lk 8, 1 – 3

Dnes si pripomíname svätého Matúša.
Bol evanjelista, jeden zo štyroch, ktorí sa rozhodli napísať všetko, čo
počuli, videli – čo zažili v tvojej blízkosti. Sv. Matúš ani ostatní traja
evanjelisti však neboli spisovatelia, ani vzdelaní mudrci. Keď však
počúvam slová Písma, je jasné, že sú napísané krásne, s citom, s láskou
a múdrosťou. Ako je to možné?
Pane, ty si zoslal svojho Ducha na svojich učeníkov. Aj na mňa by si
mohol zoslať dary Ducha Svätého? Aké by to bolo? Nemusel(a) by som
sa nič učiť, nebolo by treba chodiť do školy – odrazu by sa v mojej
hlave zjavila všetka múdrosť a mohol(la) by som sa stať napr.
lekárom(ou)? Pane, viem, že sa musím veľa učiť a veľa počúvať. No
pomôž mi uveriť tvojim slovám – že ak po niečom veľmi túžim, ak je to
pre moju dušu dobré a ak sa nevzdám po prvých prekážkach, a najmä ak
je to tvoja vôľa, určite mi pomôžeš stať sa hoci aj kozmonautom.
Žiaden cieľ s tebou nie je príliš ďaleko a to je nádherné, amen.

Medzi spolupracovníkmi Pána Ježiša boli nielen dvanásti apoštoli, ktorí
sa s ním denno-denne stretávali a on Pán Ježiš ich vyučoval. Chodievali s
nimi aj niektoré ženy, ktoré sa o nich starali. Aj ja by som chcel byť
v blízkosti Pána Ježiša tak, ako boli apoštoli či spomínané ženy. Počúvať
ho, podať mu tanier s jedlom, dotýkať sa ho.
Pán Ježiš vie o mojej túžbe – a môžem byť blízko každý deň. Stačí prísť
k svätostánku, kde je ukrytý v eucharistii. Využijem túto príležitosť
a zastavím sa v kostole, aby som pozdravil Pána Ježiša, aby som sa mu
poklonil.

Kým pôjdem spať...
...premýšľam, kým by som chcel(a) byť, až vyrastiem. Túžim ti
poďakovať. Možno sa ocitnem na druhom konci sveta. Je preto úžasné,
že sa môžem učiť nové cudzie jazyky a tak sa môžem priblížiť k iným
ľuďom. Aj sv. Matúš a evanjelisti pôsobením Ducha Svätého hovorili
mnohými cudzími jazykmi. Pochopiť a ľúbiť človeka
môžem vtedy, ak mu rozumiem.
Ďakujem za porozumenie, amen.

Kým pôjdem spať...
Pane, chcel(a) by som byť pri tebe - tak, ako sa mi to podarilo dnes. A ak
mi to nevyšlo, prepáč. Vďaka ti za to, že na mňa stále čakáš...

23. september

24. september

Lk 8, 4 – 15

Mt 20, 1 – 16

Moje srdce je niekedy ako kraj cesty. Je to vtedy, keď počúvam Božie
slovo „jedným uchom dnu a druhým von“, keď sa na počúvanie vôbec
nesústredím. Niekedy môže byť aj skalou, a to vtedy, keď síce počúvam
Božie slovo, ale len na chvíľu a vôbec si ho nezapamätám. Niekedy som
tŕním – viac sa zaujímam o úplne iné veci a Božie slovo zostane kdesi
vzadu. Iba srdce, ktoré je čisté a otvorené pre Božie slovo, môže priniesť
úrodu. Pane, chcem mať také srdce!
Aké je moje srdce? Chcem, aby prinieslo naozaj bohatú úrodu. Nedeľa je
síce až zajtra, no už dnes si prečítam stať z evanjelia, ktoré bude kňaz
čítať zajtra pri svätej omši.

Kým pôjdem spať...
Pane, tak aj dnes si ku mne hovoril. Pamätám si z evanjelia túto
myšlienku:
___________________________________________________________
____________________________________ (napíš).

Ako mám chápať dnešné podobenstvo, ktoré mi hovorí Pána Ježiš? Práca
vo vinici – to je môj každodenný život podľa evanjelia. Odmenou za dobrý
život je nebo. Boh je dobrý a spravodlivý a ponúka takúto odmenu
všetkým bez rozdielu. Dôležité je nezabúdať žiť ako veriaci kresťan.
V každom okamihu. Aj v drobnostiach – v milom pozdrave, v pozornosti
voči ľuďom okolo mňa, v láskavosti a vďačnosti.
Pane, ponúkaš mi ďalší deň, v ktorom mám žiť pre teba a pre mojich
blížnych. Daj, aby som na to nezabudol a najmä, aby som nezabudol na
teba.

Kým pôjdem spať...
Dnešný deň prešiel až neuveriteľne rýchlo! Možno preto, že je nedeľa.
Ďakujem ti za chvíle, ktoré neboli premrhaným časom. Ak sa však našli aj
také, daj mi silu zajtra opäť vstať a mať na mysli, že každý deň je tvoj
veľký dar pre mňa
a ja ho nesmiem „preflákať“ v nude!

25. september

26. september

Lk 8, 16 – 18

Lk 8, 19 – 21

Sviecu treba zapáliť a položiť na viditeľné miesto, aby bolo všade svetlo.
Podobne je to aj s dobrými skutkami. Kto koná dobro, nemusí ho tajiť pred
inými. Dobré skutky svietia ako svetlo sviece. Jeden dobrý skutok má silu
presvietiť tmu zlého skutku, ak konáme s čistým srdcom. Dobro sa síce
šíri pomalšie ako zlo, ale len s dobrom naplníme svet láskou. Treba ho
odovzdávať aj iným a nenechať si ho len pre seba. Tak budú ľudia okolo
nás šťastnejší.
Pane, aj mne hovoríš, aby som bol(a) svetlom pre svoje okolie, aby som
svietil dobrom. Niekedy je to ťažké. Daj, aby som sa nevzdával a pokúšal
sa šíriť okolo seba dobro. Dnes sa budem usilovať urobiť veľa dobrého
a prekonám sa aj vtedy, keď sa mi nebude chcieť.

Pán Ježiš mi dnes hovorí zvláštnu vetu: „Mojou matkou a mojimi bratmi
sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.“ Pane, aj ty si žil v rodine.
To je super, keď viem, že aj Boží Syn mal rodinu, v ktorej vyrástol. Zažíval
si určite mnoho vecí, ktoré zažívam aj ja.
Ako je to u nás doma? Poslúcham tak, ako si ty poslúchal Pannu Máriu
a Jozefa? Rozprávam sa pekne s rodičmi a súrodencami? Nehádame sa
často? Hovoríš mi, že ak budem žiť tak ako ty, budeš pre mňa blízky, ako
sú moji rodičia, môj brat alebo sestra. Chcem byť taký, ako ty – najmä
poslušný. Budem počúvať na prvé slovo a hneď priskočím, aby som
pomohol.

Kým pôjdem spať...
Kým pôjdem spať...
Pane, darilo sa mi byť svetlom pre svoje okolie? Alebo len slabučkým
plamienkom? Alebo úplnou tmou?
Ďakujem ti za dnešný deň – i za to dobré, čo sa mi dnes podarilo.

Dnes sa mi u nás doma páčili
toto_____________________________________________________.
Požehnávaj, Pane, prosím, našu rodinu, aby sme na teba nezabúdali.

27. september

28. september

Lk 9, 1 – 6

Lk 9, 7 – 9

Pán Ježiš si vyvolil dvanástich učeníkov. Aké by to bolo, keby som aj ja
bol (bola) medzi nimi? Žiť s Ježišom a úplne mu dôverovať – a pritom
všetkým o ňom rozprávať. Nielen slovami, ale najmä svojím životom.
Pane, dnes sa pokúsim žiť naplno ako tvoj apoštol. Keď budem s inými
ľuďmi, budem k nim milý (á), vypočujem ich, prihovorím sa im. A najmä za
každého ti poviem krátku strelnú modlitbu.
Pane, pomôž mi byť dobrým apoštolom.

Kráľ Herodes mal výčitky svedomia pre svoj zlý život a preto, že dal sťať
Jána Krstiteľa. Pohlo sa v ňom svedomie a chcel vidieť Pána Ježiša.
Svedomie je Boží hlas v srdci každého človeka. Vždy dáva signál, keď
robím niečo zle. Vtedy som nespokojný, smutný. Ale takisto ma svedomie
vie aj pochváliť za vykonaný dobrý skutok a vtedy cítim vo svojom vnútri
radosť.
Ako budem prežívať dnešný deň? Čo mi bude dnes hovoriť moje
svedomie? Budem sa snažiť počas dňa rozlišovať, kedy mi svedomie
bude dávať upozornenia a kedy pochvaly.

Kým pôjdem spať...
Kým pôjdem spať...
Pane, dnes som bol(a) apoštolom. Neviem však, či som svoje
apoštolovanie žil(a) naplno. Počas dňa som urobil(a) veľa chýb
– prepáč mi to. Vďaka za všetko, čo sa mi podarilo.
Amen.

Počúval som dnes svoj vnútorný hlas. Moje svedomie mi dnes dávalo
signály pochvaly, keď som
____________________________________________________.
No dostalo sa mi aj upozornenie za
__________________________________________. Pane, všetko ti to
teraz odovzdávam, za dobro ti ďakujem,
za zlo odprosujem.

29. september

30. september

Jn 1, 47 – 51

Lk 9, 43b – 45

Za Ježišom prichádza Natanael, budúci apoštol Bartolomej. Pán Ježiš mu
povie, že uvidí oveľa väčšie veci, a to vtedy, keď budú anjeli z neba
vystupovať a zostupovať na Syna človeka. To bude Božia sláva. Dnes
slávi Cirkev sviatok archanjelov, preto nám ponúka na zamyslenie úryvok,
v ktorom sa spomínajú anjeli.
Niekedy si myslím, že anjeli sú ako rozprávkové bytosti – asi preto, že ich
nevidím. Ale ty, Pane, vždy hovoríš pravdu. Hovoríš ju aj teraz, keď
rozprávaš o skutočných bytostiach – o anjeloch. Dávaš nám ich ako
pomocníkov, ako poslov rozličných správ. Ako často myslím na anjelov?
Na môjho anjela strážcu? Rozprávam sa s ním? Prosím ho o pomoc?
Občas to zanedbám. Dnes nie.

Pán Ježiš hovoril svojím apoštolom: „Dobre počúvajte a zapamätajte si, čo
vám poviem.“ Hovorí to teraz aj mne – hoci, tak ako apoštoli, aj ja niekedy
nechápem všetko, čo mi chce Pán Ježiš povedať. Napriek tomu Pán Ježiš
chce, aby som ho počúval – každý deň aspoň chvíľu. Možno stačí prečítať
si krátky úryvok zo Svätého Písma.
Božie Slovo má takú moc, že ten, kto ho počúva, stáva sa v srdci lepším
človekom. Potom je to vidieť aj na jeho správaní. Odo dnes to bude aj
moja úloha.

Kým pôjdem spať...

Kým pôjdem spať...

Pane, som rád, že nám dávaš anjelov a že mi dávaš aj osobného anjela
strážcu. Prijmi moju večernú modlitbu, ktorú ti teraz odovzdám cez neho:
Anjel Boží, Strážca môj, mňa, tebe zvereného nebeskou láskavosťou
osvecuj, ochraňuj, riaď a spravuj. Amen.
(Toto je modlitba, ktorú sa modlieval svätý Ján Bosco.)

Malý Samuel zo Starého zákona bol ochotný počúvať Božie slovo. Možno
nebol oveľa starší odo mňa. Preto aj ja chcem nasledovať jeho príklad
a opakujem si spolu s ním:
„Hovor, Pane, tvoj sluha počúva!“

