1. november

2. november

Mt 5, 1 – 12a

Jn 14, 1 – 6

Dnes slávime Sviatok všetkých svätých. V bežnom živote si prvé dva
novembrové dni mnohí zlievajú dokopy, pretože nastáva čas modlitieb za
zosnulých. Nielen dnes a zajtra, ale celý týždeň až do 8. novembra.
Svätosť sa mnohým ľuďom zdá nedosiahnuteľná, a preto hovoria, že je
len pre určitú skupinu ľudí; napr. pre kňazov a rehoľníkov, lebo oni už tu
na zemi majú akosi bližšie k Pánu Bohu. Lenže Boh je Otcom nás
všetkých. A aj my sa máme usilovať o to, aby sme sa stali svätými!
Netreba na to nijaké výnimočné veci, iba dôkladne si plniť svoje povinnosti
. Plniť si ich máme my – deti (doma, v škole a medzi kamarátmi) a aj naši
rodičia (v starostlivosti o rodinu, v práci). Najväčšou odmenou, ktorú nám
Pán Ježiš sľubuje za našu snahu, je radosť v nebi! V nebi budeme
natrvalo prežívať radosť spolu s naším Nebeským Otcom.
A to stojí za to! Už teraz sa mám na čo tešiť.

Dnes je deň Spomienka na všetkých verných zosnulých. Práve dnes
čítame v evanjeliu stať, v ktorej Pán Ježiš zdôrazňuje, že v dome jeho
Otca je mnoho príbytkov a on, Boží Syn, nám ide pripraviť miesto. Chce
nás mať všetkých pri sebe v nebi! A to je skvelá správa.
Viem, že tu nie som natrvalo. Môj skutočný domov je v nebi. Tam už nikto
nebude plakať ani žialiť, lebo sa tam stretne so svojimi drahými, ktorí verili
žili podľa Božích prikázaní. Keď nám niekto blízky zomrie, je nám smutno,
lebo ho dlhšie neuvidíme. Môžeme sa však zaň modliť, aby sa čím skôr
dostal z očistca do neba.
Ak budem mať možnosť, pôjdem dnes na cintorín, pomodlím sa za
niektorého blízkeho zosnulého a zapálim zaň sviečku. Ak sa mi nepodarí
ísť na cintorín, pomodlím sa v tichu v kostole alebo doma za túto dušu.

Kým pôjdem spať...
Kým pôjdem spať...
Pane Ježišu, prosím ťa, pomáhaj mi aj celej
našej rodine žiť a konať tak, aby sme raz všetci mohli
byť šťastnými obyvateľmi neba!

Pane, vďaka ti , že som sa dnes pomodlil/la za:
_________________________________________________
Pomôž mi, nech nezabúdam vo svojich modlitbách na zosnulých:
Odpočinutie večné daj dušiam zosnulých, Pane, a svetlo
večné nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji. Amen.

3. november

4. november

Lk 14, 1 – 6

Lk 14, 1. 7 – 11

Myslíte, že na pomoc sú vyhradené nejaké špeciálne chvíle alebo dni?
Určite nie – pomôcť máme vždy, keď je to potrebné. Či je piatok a či
sviatok. To nám chce povedať Pán Ježiš aj v dnešnom evanjeliu.
Pane, otvor oči môjho srdca, nech okamžite vidím, kde môžem pomôcť –
či treba vyniesť smeti, postrážiť mladšieho súrodenca, pomôcť sestre
s úlohou, alebo ockovi pri umývaní auta. Daj, nech všetko robím
s ochotou.

Poznám človeka, ktorý je veľmi pekný a šikovný, ale nik mu to nepovie,
nik ho nepochváli. Vieš prečo? Lebo sa chváli sám. Myslí si o sebe, že je
najkrajší a najmúdrejší, aj to všade hovorí. Nikomu sa to nepáči, preto
nikdy od nikoho nepočuje chválu, hoci krásny a múdry naozaj je. To je
škoda, však? Správa sa rovnako, ako hostia na svadbe v dnešnom čítaní.
Posadili sa na popredné miesta a potom si museli vytrpieť hanbu, keď
ich pred všetkými poslali dozadu.
Naopak skromných rád pochváli každý. Pane môj, pomôž mi, aby som
nikdy nedvíhal(a) nos príliš vysoko, aj aby som sa nebál(a) pochváliť
skromných kamarátov za všetko, v čom sú výnimoční. Dnes to urobím.
Poteším pochvalou niekoho, kto sa omylom „posadil na posledné miesto“.

Kým pôjdem spať...
Ako sa mi dnes
darilo pomáhať?

____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Ďakujem za to, že si bol vždy pri mne.
Amen.

Kým pôjdem spať...
Všimol(a) som si tohto skromného človeka..................................................
Je veľmi šikovný a dobrý. Ďakujem Ti zaň, Pane, aj za to, že nás učíš
také veľké a múdre veci. Obdar ma skromnosťou, prosím, aby som sa
nikdy nesprával(a) ako nafúkanci, ktorých nik nemá rád.
Amen.

5. november

6. november

Mt 23, 1 – 12

Lk 14, 12 – 14

Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom.
Často túžime vyniknúť, byť slávni a stále čakáme na pochvalu. Pán Ježiš
nám však ukazuje, že v jeho očiach budeme veľkí vtedy, keď sa staneme
nenápadnými. Keď sa budeme usilovať robiť všetko čo najlepšie – ale nie
preto, aby sme boli pochválení, ale preto, aby sme sa zapáčili Ježišovi.
Aby sme mu mohli odovzdať svoju námahu ako prejav našej lásky
k nemu. A hoci našu námahu iní nevidia, Ježiš ju vždy vidí. Pán Ježiš túži
po našej láske – nie však po slovách, ale po úprimnej snahe potešiť ho
maličkosťami každého dňa.
Pane, pomôž mi nezabudnúť na to, že máš pre mňa otvorené srdce
a čakáš na moju lásku.

Keď nám niekto niečo dá alebo nás pozve na návštevu, zvyčajne potom
od nás očakáva, že mu vec vrátime alebo na návštevu pozveme zasa my
jeho. Pán Ježiš však v dnešnom evanjeliu dáva farizejovi zvláštnu radu:
pozvať na obed alebo večeru práve takých, ktorí sú podľa Ježišovej
mienky v spoločnosti nepovšimnutí, ba až opovrhnutí: chudobní, mrzáci,
chromí a slepí. Takíto ľudia navonok nemajú nič. Ich bohatstvo sa však
ukrýva v ich vnútri, v srdci. To, čo môžu dať oni, je predovšetkým dobrota
a úsmev. A kto venuje svoj čas a prostriedky chorým a chudobným, určite
si robí schody do neba...
Je niekto v mojom okolí či susedstve sám, pretože je starý, chorý (nie
však na chrípku alebo inú nákazlivú chorobu!) alebo postihnutý,
alebo nemá kamarátov? Dnes si nájdem čas a navštívim ho. Dopredu si
pripravím nejakú hru, ktorú sa spolu zahráme, niečo pekné a veselé mu
prečítam,...

Kým pôjdem spať...
Pane, milujem ťa. Čo ti dnes prinášam z lásky?

Kým pôjdem spať...

____________________________________________________________

Pane Ježišu, ďakujem ti za dnešný deň! Dnes som navštívil (navštívila)

__________________________________________________________________________________________

Robím veci bez čakania na pochvalu?
Prepáč, že často zabúdam na tvoju lásku.
Nauč ma milovať ťa. Amen

____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

a bolo nám spolu tak dobre! Vďaka!

7. november

8. november

Lk 14, 15 – 24

Lk 14, 25 – 33

Dostať pozvánku na oslavu narodenín – to je radosti! Pán Ježiš hovorí
dnes o pozvánke, ktorou pozýva každého z nás na veľkú hostinu. Lenže
koľkí z pozvaných sa vyhovárajú, alebo si pozvánku ani poriadne
nevšimnú.
Pán Ježiš pozýva aj mňa. Pane, ďakujem za pozvanie. Určite chcem prísť
v čistom a žiarivom rúchu – aby nebolo poškvrnené fľakmi neposlušnosti,
mojej zloby a lenivosti. Dnes sa radšej budem usilovať moje rúcho zdobiť
dobrom, ochotou a úsmevom.

Pane Ježišu, tvoje dnešné slová sú pre mňa ťažké, ale rozumiem, že
chceš, aby ťa každý tvoj učeník mal rád. Aj ja sa chcem o to usilovať – aj
vtedy, keď sa mi kamaráti preto budú smiať. Ako ti mám dokázať, že to
myslím vážne? Hovoríš mi, že mám niesť kríž – mamička mi vysvetlila, že
to pre mňa znamená prijať s pokojom aj veci, ktoré sú neočakávané
a nepríjemné. Niesť kríž znamená aj najprv si urobiť úlohy a až potom sa
ísť hrať. Niesť kríž znamená aj celý deň si nepustiť počítač či televíziu.
A to všetko niesť bez hundrania.
Pane, chcem byť tvojím učeníkom – dnes budem pokojne niesť svoj kríž.

Kým pôjdem spať...
Pane, ako sa mi podarilo vyzdobiť dnes moje rúcho?

____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Prepáč mi aj drobné fliačky počas dnešného dňa. Pomôž mi ich očistiť
mojou ľútosťou. Otče náš...
Amen.

Kým pôjdem spať...
Pane Ježišu, ďakujem ti za dnešný deň – aj za môj kríž! Čo dnes bolo
mojím krížom?

____________________________________________________________
__________________________________________________________________

9. november

10. november

Jn 2, 13 – 22

Lk 16, 1 – 8

Chrám, kostol – to je miesto, kde prebýva Boh. Ako často na to
zabúdame! Koľkokrát sa nevhodne správame v Božom chráme – akoby to
bola len obyčajná, prázdna budova! A pritom tam býva Boh. Pritom tam
bývaš, ty, Pane Ježišu.
Pane, dnes hneď pri príchode do kostola si chcem uvedomiť, že si naozaj
tam. S úctou si pokľaknem pred svätostánkom, aby som ťa pozdravil (la)
a sklonil (la) sa pred tvojou všemohúcnosťou a láskou.

Pán Boh určite nechce, aby ľudia hladovali. Dáva im prostriedky na to, aby
mohli žiť slušný ľudský život a posiela im na pomoc dobrých ľudí. Zároveň
však pripomína, že duša je viac ako telo. Pretože v nej prebýva Boh – už
od krstu.
Dnes sa pomodlím za ľudí, ktorí nemajú domov alebo prišli o prácu, aby
sa Pán Boh nad nimi zľutoval a pomohol im vyriešiť ich situáciu. Nech
môžu žiť dôstojný ľudský život.

Kým pôjdem spať...
Pane Ježišu, dnes si mi
dal spoznať,
že mať kde bývať
a vytvárať domov
nie je samozrejmosť.
Je to dar, za ktorý ti
dnes večer ďakujem.
Prosím ťa za všetkých ľudí,
ktorí nemajú domov alebo prácu. Byť na ulici je hrozné, ja sám (sama)
takých ľudí občas stretnem. Prosím ťa za nich. Pomôž im v ich neľahkom
živote a ak ťa ešte nepoznajú, daj sa im spoznať cez
dobrých ľudí, ktorí im môžu pomôcť.
Amen.

Kým pôjdem spať...
Pane Ježišu, dnes si mi dal spoznať, že mať kde bývať a vytvárať domov
nie je samozrejmosť. Je to dar, za ktorý ti dnes večer ďakujem.
Prosím ťa za všetkých ľudí, ktorí nemajú domov alebo prácu. Byť na ulici
je hrozné, ja sám (sama) takých ľudí občas stretnem. Prosím ťa za nich.
Pomôž im v ich neľahkom živote a ak ťa ešte nepoznajú, daj sa im
spoznať cez dobrých ľudí, ktorí im môžu pomôcť.
Amen.

11. november

12. november

Lk 16, 9 – 15

Mt 25, 1 – 13

Ak chceme niekomu slúžiť, musíme si vybrať svojho pána. Dobro alebo
zlo. Nedá sa robiť kompromis. Je to buď – alebo. Robiť dobro je vždy
ťažšie, lebo naša vôľa je po prvom hriechu naklonená robiť zlo, ale Boh
každé dobro, ktoré sme vykonali, ocení. Koho som si vybral (vybrala) ja za
pána svojho života? Musím sa rozhodnúť.
Ak robím zlo, moje šťastie alebo ten pocit, že „veď sa nič nestalo“, potrvá
len chvíľku. Ak sa snažím konať dobro, pokoj v mojom srdci bude
znamením trvalého šťastia. Chcem dnes prekonať svoju lenivosť, urobiť
niečo dobré – a odovzdať ti to, Pane.

Kým pôjdem spať...
Pane, vďaka, že si mi
pomohol prekonať moju
lenivosť a že som urobil
(urobila) tento dobrý skutok:
______________________________________________________
Dávam ti ho, Pane. V tejto večernej modlitbe ti odovzdávam túžbu,
aby aj naša rodina prijala teba za svojho Pána.
Chceme ti patriť. Amen.

Čo znamená bdieť? Mama v noci bdie pri chorom dieťati, aby mu
pomohla, keď stúpne teplota, alebo dostane záchvat kašľa. Vrátnik na
nočnej službe nespí, ale bdie, aby neprišiel zlodej.
Bdieť znamená pripravenosť. Usilujme sa byť pripravení pomôcť hneď,
keď je to potrebné, okamžite..
Bdieť znamená ostražitosť. Usilujme sa dávať si pozor, aby sme neurobili
niečo zlé, aby sme neurobili hriech, ktorým urazíme svojich blízkych,
najmä však Pána Ježiša.
Bdieť znamená nespať, ale ustavične bojovať proti svojej lenivosti
a pohodlnosti.
Pane, pomôž mi celý deň bdieť.

Kým pôjdem spať...
Ako často sa mi
počas dňa podarilo zaspať
– zabudnúť na svoje
predsavzatia!. Prepáč mi to, Pane.
Bdenie potrebuje určite veľa cviku. Ani všetky panny z dnešného evanjelia
to nezvládli. Chcem sa usilovať i naďalej, nech som ako múdra panna.
Nech ustavične bdiem a strážim si srdce, aby si
doňho mohol vždy prísť. Čakám ťa, Pane.

13. november

14. november

Lk 17, 1 – 6

Lk 17, 7 – 10

Vieš, čo je to pohoršenie? Keď ľudia nedávajú dobrý príklad druhým,
najmä deťom. Lebo práve deti napodobňujú všetko, čo vidia robiť
dospelých. A nie vždy to je len dobré. Ak vidíme robiť niekoho zlo, máme
ho upozorniť, pokarhať. V prvom rade však my máme byť vzorom
v dobrom.
Pane, nechcem vzbudzovať pohoršenie. Daj, nech kontrolujem svoje
jednanie, nech sa namiesto hnevu usmejem, namiesto zlosti nech v duchu
poprosím o trpezlivosť. Viem, je to ťažké – ale je to cesta, ktorú mi
ukazuješ ty. Preto chcem po nej aj dnes vykročiť.

Pán vydáva rozkazy a za splnenie dáva plat. Preto neďakuje. Ani tebe
rodičia neďakujú, keď si urobíš úlohy a naučíš sa do školy. Je to tvoja
povinnosť. Za jej splnenie nemôžeš žiadať, aby ti napr. kupovali nejaké
veci, hoci by to boli drobnosti. Povinnosti treba plniť. Nie je to žiadna
zvláštna zásluha. Ale keď ich budeme plniť s vedomím, že ich chceme
vždy odovzdať Bohu, posväcujeme ich – pomáhajú nám na našej ceste k
svätosti .
Ako ja pristupujem ku svojim školským povinnosti am? Sú pre mňa
samozrejmosťou?
Otravuje ma, keď ich musím robiť? Koľko času mi zaberú? Snažím sa
ich robiť rýchlo a dobre? Dnes si dám na tom záležať a obetujem ich
Bohu.

Kým pôjdem spať...
Kým pôjdem spať...
Pane, ďakujem ti, že sa mi podarilo zadržať hnev, že som sa dokázal
(dokázala) usmiať, aj keď sa mi práve nechcelo. A keď sa mi to
nepodarilo, prepáč. Vďaka, že mi dávaš
šancu opäť začať. Hneď.

Pane, chcem ti dnes
odovzdať všetko,
čo sa mi podarilo dobre urobiť.
Prosím ťa, pomôž mi
byť trpezlivým (trpezlivou)
pri učení a vytrvať v plnení si
všetkých svojich povinností .

15. november

16. november

Lk 17, 11 – 19

Lk 17, 20 – 25

Vieš, sa poďakovať? Určite áno. Predsa však niekedy zabudneš povedať
ďakujem, keď niečo len tak dostaneš. Vtedy ťa rodičia isto upozornia: „Čo
sa povie?“
V dnešnom evanjeliu vidíme dospelých mužov, ktorí naozaj majú za čo
ďakovať – Pán Ježiš ich uzdravil z nevyliečiteľnej choroby. A hoci to boli
dospelí muži, predsa zabudli na to najpodstatnejšie – zabudli sa
poďakovať. Z desiatich prišiel iba jeden, aby Ježišovi úprimne poďakoval
za svoje uzdravenie.
Každý deň dostávame mnoho drobností i veľkých vecí od Pána Boha –
ako málo mu za ne ďakujeme! Pane, dnes nechcem zabudnúť na to, aká
dôležitá je vďačnosť. Nechcem zabudnúť – chcem ti dnes ďakovať.

Božie kráľovstvo je už tu – medzi nami je. Budujeme ho svojím vzťahom
k Bohu a k našim bratom a sestrám, teda k blížnym.
Dnes chcem aj ja budovať Božie kráľovstvo vo svojom okolí. Chcem sa
snažiť byť prívetivý (prívetivá) a milý (milá). Hádky Božie kráľovstvo iba
narúšajú a búrajú.
Pokúsim sa urobiť aj niečo konkrétne – upracem v kuchyni, aby mala
mama viac času, ockovi ponúknem svoju pomoc, vynesiem smeti ,...

Kým pôjdem spať...

Kým pôjdem spať...

Pane, ďakujem ti za všetko, čo mi ustavične dávaš. Dnes som poďakoval
(la) za:
___________________________________________________________
__________________________________________________________.
Prepáč, ak som zabudol (zabudla) ďakovať. Verím,
že aj zajtra budem mať možnosť
povedať ti ĎAKUJEM.

Pane, dnes si mi svojím slovom pripomenul pesničku. Chcem ti ňou
povedať dobrú noc: Kde je Božie kráľovstvo, kde je Božie kráľovstvo, kde
kráľovstvo Božie len je? Kde je? Tu je! Hen je! Tam je! Vpravo, vľavo,
hore, dole? Na kopci či na povale? A to Božie kráľovstvo, a to Božie
kráľovstvo všade medzi nami tu je!
Amen.

17. november

18. november

Lk 17, 26 – 37

Lk 18, 1 – 8

Jesť a piť nie je zlé. Je to normálna vec. Každý potrebuje jedlo a pitie, aby
mohol žiť a pracovať. Rovnako, keď sa ľudia majú radi a chcú si založiť
rodinu, je dobrá vec. Boh to tak chcel už pri stvorení sveta. No ľudia v
Noemovej dobe žili len preto, aby mohli jesť, piť a zabávať sa. Na Pána
Boha vôbec nemysleli a práve preto ich stihla záhuba.
Ja nechcem zabudnúť na Pána Boha. Chcem mu dnes priniesť nejakú
malú obetu za niekoho, koho mám rád (rada). Má to byť nejaký
sebazápor, aby som tak dokázal (dokázala) svoju lásku k Bohu
i k blížnym.

Pán Ježiš znova hovorí zástupom podobenstvo.
Tentoraz upriamuje pozornosť poslucháčov na vytrvalú modlitbu.
Za čo prosím vo svojich modlitbách? Nie sú to hlúposti?
Moje modlitby sa mi zdajú stále o tom istom. Mnohokrát prosím Boha, aby
mi niečo dal a prosím dovtedy, kým to nedostanem. Viem, že ak prosím
o dobré veci, dostanem ich. No musím prosiť vytrvalo. A s úctou, lebo Pán
Boh nie je automat!

Kým pôjdem spať...
Kým pôjdem spať...
Pane Ježišu, dnes ma to stálo určitú námahu, aby som ti priniesol
(priniesla) obetu. Ale bez námahy by to už nebola obeta. Prinášam ti ju v
tento večer, tu je:
__________________________________________________________
(napíš).

Pane, dnes som sa usiloval (usilovala) prosiť v modlitbe o rozumné veci.
Predkladám ti aj teraz svoje prosby za:
___________________________________________________________
___________________________________________________________

19. november

20. november

Mt 25, 14 – 30

Lk 18, 35 – 43

Keď žil Pán Ježiš, boli v Palestíne talenty peniazmi. Pre nás znamená
slovo talent schopnosť niečo dokázať a byť v niečom výnimočný. Je to
Boží dar človekovi, ktorý dostal pri narodení a kým je na svete, má sa oň
starať a cibriť ho.
Aj ja mám talent. Možno viem pekne spievať, možno kresliť. Možno mám
dar niekoho rozosmiať, keď je smutný. Možno však nevynikám talentom,
ale určite nejaký mám a dnes o tom porozmýšľam. Pán Boh predsa nikoho
nenechal bez daru!

Usilujeme sa robiť veci tak, ako to chce Pán Boh – chcem plniť Božiu vôľu.
Niekedy však nevieme, čo práve v danom okamihu chce Pán Boh od nás.
Možno sa v duchu pomodlíme tak, ako Bartimej: Pane, aby som videl.
Čo mám teda robiť? Pán Boh mi ukazuje každý deň tú správnu cestu –
mám sa držať jeho prikázaní, milovať ho, cti ť si rodičov a poslúchať ich.
Dodržiavať prikázania, usilovať sa o dobro. Pane, to všetko mi ukazuješ –
daj, aby som na to nezabúdal (nezabúdala) počas dňa. Aby som videl
(videla)!

Kým pôjdem spať...

Kým pôjdem spať...

Pane, aké úžasné je zisti ť, že si mi dal talent! Je to super, keď viem, že
ním môžem urobiť radosť aj iným a nenechať si ho len pre seba! Nechcem
byť pyšný (pyšná). Chcem sa ti zaň poďakovať a najmä: chcem ho
rozvíjať. Veď na to si mi ho dal. Amen.

Pane, dnes si ma naučil, že keď neviem, čo mám robiť, môžem na teba
volať ako Bartimej. Daj, aby som na túto strelnú modlitbu nezabudol
(nezabudla) vo chvíľach, keď nebudem vedieť, čo robiť, aby som išiel
(išla) za tebou.

21. november

22. november

Mt 12, 46 – 50

Lk 19, 11 – 28

Pane, dnes mi hovoríš, že môžem ti byť úplne blízkou rodinou – tak,
akoby som bol (a) tvoj brat, sestra či matka. Keď si to hovoril, Panna Mária
sa na teba nehnevala. Práve naopak, aj ona vždy chcela, aby ľudia, kvôli
ktorým si prišiel na svet a kvôli ktorým si trpel, počúvali každé tvoje slovo.
A aby podľa neho aj žili.
Pane, aj ja ťa chcem dnes počúvať a chcem byť blízko teba a blízko
Panny Márie.

Pane, dal si mi tak veľa! Dal si mi zdravie, dal si mi hudobné nadanie,
viem dobre behať, pekne maľovať. Viem byť pozorným poslucháčom...
Pomôž mi, Pane, objaviť môj talent. Chcem ho ďalej rozvíjať.
Ak už poznám svoj talent, ako sa snažím rozvíjať ho? Dnes sa o to budem
snažiť zo všetkých svojich síl – budem cvičiť na hudobnom nástroji,
namaľujem pekný obraz pre radosť, budem rozdávať svojím úsmevom
radosť naokolo...

Kým pôjdem spať...
Kým pôjdem spať...
Pane, podarilo sa mi dnes k tebe aspoň o trošku viac priblížiť? Alebo som
zas na všetko zabudol (zabudla)?
Panna Mária, prihováraj sa za mňa, aby som vždy
nasledoval (a) tvojho Syna.

Tretí sluha z dnešného podobenstva o mínach bol lenivý, preto ho jeho
pán potrestal. No ja chcem zodpovedne pristupovať ku talentu, ktorý si
mi, Pane, zveril. Ako sa mi to darí, vieš najlepšie len ty.
Požehnaj ma, prosím...

23. november

24. november

Lk 19, 41 – 44

Lk 19, 45 – 48

Pán Ježiš vedel aj plakať. Ukazuje to aj dnešné evanjelium, keď pán Ježiš
plače nad Jeruzalemom, lebo toto mesto ho nespoznalo ako Božieho
syna.
Pane, aj ja niekedy plačem – a často pre úplné hlúposti . Kedy a prečo
som naposledy plakal (plakala)? Čo alebo kto ma dokázal nakoniec
utešiť? Daj, Pane, aby som si plačom nevydupával (nevydupávala) od
blízkych nejaké nedosiahnuteľné veci – daj, nech plačem s plačúcimi,
nech mám súcitné srdce.

Ty bývaš v každom chráme? Zdá sa mi to nepochopiteľné. Si v jednom
čase na toľkých miestach a všade si celkom celý. Tvoj chrám je zo
všetkých domov v meste najvznešenejší. Má nádherné farebné okná, vo
vnútri sú obrovské obrazy a nech sa snažím akokoľvek, naozaj nevyzerá
ako dom. Ty sa v dnešnom čítaní hneváš na obchodníkov, ktorí
predávali v chráme. Kričal si na nich, aby nerobili z domu tvojho Otca
obchod. Teda chrám je dom a ty v ňom bývaš. Spolu s tvojím Otcom
a s Duchom Svätým. Keď vstupujem do kostola, akoby som prišiel(a)
k Tebe na návštevu. Vždy ma pozývaš. Dnes odpoviem na tvoje pozvanie
a navštívim ťa v chráme. Teším sa na teba.

Kým pôjdem spať...
Podarilo sa mi dnes byť aspoň pár minút
v kostole? ______________________________
Kým pôjdem spať...
Pane, je to zvláštne, že som sa dnes o tebe dozvedel (dozvedela), že aj ty
si niekedy plakal! Napriek tomu, že si Boh a aj človek, nehanbil si sa
plakať! Prosím, ak mám teraz nejaký smútok alebo bolesť, aby si ma
vyviedol k pravej radosti!
Amen.

Bol(a) som dnes na svätej omši? ____________
Tvoje chrámy sú nádherné. Vo všetkých
mestách sveta sa tí najšikovnejší umelci snažili
vyzdobiť ich čo najkrajšie. Dnes večer sa
pomodlím za týchto umelcov.

25. november

26. november

Lk 20, 27 – 40

Mt 25, 31 – 46

Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých! To je nádej aj pre nás, ktorí žijeme
na tomto svete! Kým sme svojím srdcom blízko pri Bohu, nemusíme sa
báť smrti ...
Viem, čo je to povolanie? Vo svete sa tým myslí práca a zamestnanie.
Teda to, čo človeka živí. To, čo robia naši rodičia, napr. lekár, učiteľ,
úradníčka. No povolanie v Božom zmysle má hlbší význam. Je to životný
stav, ktorý človek žije. Teda: manželstvo a rodina; zasvätený život v
kňazskom stave alebo rehoľné povolanie; ale aj život slobodného
kresťana katolíka. Možno mám ešte málo rokov na to, aby som to vedel
(vedela) rozpoznať, ale už teraz sa za to môžem modliť. Pane,
pomôž mi nájsť cestu, ktorú si pre mňa pripravil.

Pán Ježiš nám dnes hovorí: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich
najmenších bratov, mne ste urobili.“
Čo môžem dnes urobiť pre moju mamu a ocka, aby som ich potešil (a)?
Viem urobiť nejakú domácu prácu? Robím ju?
Čo dokážem urobiť pre predavačku, ktorá je nevľúdna ku zákazníkom, pre
smutného spolužiaka, ktorý zle napísal písomku z matematiky, pre
súrodenca, ktorý plače, lebo sa nemá s kým hrať?
Niekedy stačí úsmev, podanie pomocnej ruky, prekonanie svojej lenivosti
či hanblivosti – a aj ja môžem dosiahnuť miesto v tvojom kráľovstve, Pane.
Pomôž mi v tom aj dnes, prosím.

Kým pôjdem spať...
Kadiaľ vedie moja cesta ku tebe, môj Pane? Aký máš so mnou plán? V
tejto chvíli ti tieto otázky odovzdávam a prosím ťa o to, aby som bol (bola)
trpezlivý (trpezlivá) pri hľadaní svojho povolania.

Kým pôjdem spať...
Pane, podarilo sa mi dnes k tebe aspoň o trošku viac priblížiť? Alebo som
zas na všetko zabudol (zabudla)?
Panna Mária, prihováraj sa za mňa, aby som vždy
nasledoval (a) tvojho Syna.

27. november

28. november

Lk 21, 1 – 4

Lk 21, 5 – 11

Bohatstvo a chudoba. Aj o tom je dnešné evanjelium. Tieto dva proti klady
si môžeme všimnúť práve v jeruzalemskom chráme. Napriek množstvu
bohatých ľudí, ktorých mince padali do pokladničky, si Pán Ježiš všimol
práve chudobnú vdovu! A dal ju za príklad štedrosti všetkým naokolo.
Nemusím mať veľa. Podstatné je, že to dávam zo srdca a rád (rada).
Možno mám nejakú malú pokladničku a v nej pár centov. Nie je to síce
veľa, ale niečo z toho si odložím na nedeľu do zvončeka.

Keď niekto povie, že nezostane kameň na kameni, alebo že sa všetko
pominie, cítim troška strach. Mám rád(a) náš svet, mesto, domy,
v ktorých bývame. Neviem si predstaviť, že by sa jedného dňa všetko
zrútilo. V krajinách postihnutých zemetrasením sa ľudia odrazu ocitnú
medzi zrútenými múrmi a mnohí aj zahynú pod padajúcimi domami. Tak
si predstavujem tvoje slová z Biblie: „...nezostane kameň na kameni...“
Môj ocko mi vysvetlil, že v tomto texte myslíš na zrútenie starých
pravidiel. Že si prišiel na tento svet od základu zmeniť všetko, čo ľudia
dovtedy verili a poznali o Nebeskom kráľovstve. Že si prišiel zbúrať
našu tvrdosť a nahradiť ju láskou. Akokoľvek to myslíš, Pane, pomôž
mi, aby som dnes viac staval(a) ako búrala. Napríklad nové priateľstvá,
dobré skutky, pokoj v našej rodine. Aby som búral(a) len tie múry,
ktoré ma oddeľujú od Lásky – od teba. Amen.

Kým pôjdem spať...

Kým pôjdem spať...

Pane, tí bohatí z dnešného evanjelia azda dávali veľa, ale ich tvár bola
možno zachmúrená. Vdova zas nevedela, čo s ňou bude ďalej, keď
dávala posledné peniaze, ale dala, lebo dôverovala Bohu. Chcem si z nej
brať príklad, aby som vždy dokázal (dokázala) dávať tam, kde to bude
potrebné. Amen.

Múry medzi ľuďmi bývajú postavené z kameňov, ktoré sa volajú
sebeckosť. Keď myslím viac na seba ako na svojich blízkych, ťažko sa
k svojim blízkym môžem priblížiť. Bráni mi v tom hrubý múr pýchy
a sebectva. Pomôž mi, Pane, odstrániť všetky prekážky,
ktoré mi bránia ľúbiť teba a ľudí. Amen.

29. november

30. november

Lk 21, 12 – 19

Mt 4, 18 – 22

Pán Ježiš dnes predpovedá svojim učeníkom, že budú prenasledovaní. Aj
keď budú ľudia, ktorí nepochopia a neprijmú ich slová ani skutky, predsa
majú byť v ohlasovaní vytrvalí...
Mám aj ja ochotu prinášať nejakú obetu pre vieru v Boha? Možno v našej
rodine je viera samozrejmosťou, no poznám chlapcov i dievčatá, ktorí
Boha nepoznajú a z veriacich sa iba smejú. Dnes sa zrieknem nejakej
sladkosti – a ponúknem to ako obetu za niektorého neveriaceho kamaráta
v mojom okolí.

Pane, dnes si pripomíname svätého Ondreja. Bol to rybár. Každý deň
spúšťal svoje siete do vody a lovil ryby až do dňa, keď si ho stretol
a povedal si mu, aby sa stal rybárom ľudí. Možno to znie zvláštne, že má
chytať ľudí... Kto by chcel byť chytený a uväznený? Ale Ty si nemal na
mysli ozajstné siete, ktoré by sa nám zarezávali do kože. Tvoje siete sú
utkané z lásky a nehy. Keď človek leží v takej sieti, je mu krásne. Nie
je to zväzujúca sieť, ale hojdacia sieť, v ktorej sa každý môže cítiť
láskaný a kolísaný. Svätý Ondrej to pochopil, svoje siete zanechal na
brehu a ďalej už lovil len ľudské srdcia.
Aj ja chcem byť tvoja rybka. Možno sa aj ja raz stanem rybárom ľudí, ale
teraz som šťastný(á), keď ma pohojdávaš v tvojej sieti, Pane môj.

Kým pôjdem spať...
Pane Ježišu, dnes som si opäť jasnejšie uvedomil (uvedomila), že je ešte
mnoho ľudí, ktorí nepoznajú teba a tvoju dobrotu. Dnes sa mi podarilo
zrieknuť sa
___________________________________________________________
(tu napíš, čoho si sa zriekol (zriekla)
Prinášam to ako obetu za:
___________________________________________________________

Kým pôjdem spať...
Ďalší deň je za nami. Premýšľam o ľuďoch, ktorí nie sú blízko teba.
Zatiaľ ich nekolíšeš vo svojej hojdacej sieti. Hľadajú ťa a čakajú, kým
ich „ulovíš“. Večernú modlitbu obetujem za nich, aby ťa čím skôr našli
a už ťa nikdy neopustili. Amen.

