1. jún

2. jún

Mk 12, 1 - 12

Mk 12, 13 - 17

Možno to poznáš: niekto ti niečo na istý čas požičia – nejakú hračku, knihu
alebo nejakú inú vec. A tebe sa tak zapáči, že si ju jednoducho privlastníš.
Na to pozor! Ak sa ti tá vec páči, ak si ju chceš požičať, dohodnite sa
vopred, koľko ju môžeš mať u seba doma: jeden, dva dni, týždeň. Ale
potom mu ju určite vráť.
Čestnosť je veľmi dôležitá vlastnosť a vždy sa vypláca. S čestnosťou
kamarátstvo vždy porastie. Pane, pomôž mi byť čestným (čestnou) aj v
maličkosti ach. Nechcem zabudnúť na kamaráta, pomôcť mu, vyjsť v
ústrety a vždy mu vráti ť požičané veci. Veď aj takto môžem ukázať, že
tým najväčším kamarátom si pre mňa ty.
Nezabudnem sa dnes pomodliť za svojho kamaráta (kamarátku).

Včera sme si rozprávali o čestnosti . A vieš, čo znamená úcta? To je to,
keď vieš byť slušný (slušná) voči druhým, najmä starším ľuďom. V úcte
máme mať Boha aj každého človeka, lebo každý z nás je Božím dieťaťom.
Pán Ježiš dnes hovorí, že úcta patrí Bohu i panovníkovi. Možno si povieš,
že my kráľa nemáme. V každej krajine je ale vždy niekto, kto spravuje štát.
Niekde sú to králi, inde cisári, u nás je to vláda. Čím má človek vyššie
postavenie, tým väčšiu zodpovednosť má a potrebuje viac podpory.
Najmä tej modlitbovej. Skús dnes krátko prosiť i za týchto ľudí. Tvoja
modlitba sa nestratí.

Kým pôjdem spať...

Kým pôjdem spať...
Pane, viem, že nemusím mať všetko. Stačí mi vedomie, že ak niečo
nemám ja, má to môj kamarát (kamarátka), ktorý (ktorá) mi to rád (rada)
požičia a aj ja rád (rada) požičiam. Ďakujem ti za to, že sa kamarátime!
A ja už viem, že požičané treba vždy vráti ť.
Pomáhaj mi rozvíjať v sebe čestnosť. Amen.

Pane, viem, že ty si ten,
ktorý chce mať prvé miesto
v mojom živote.
Denne sa usilujem,
aby to tak bolo.
Len ty sám ma najlepšie poznáš.
Zároveň ma povzbudzuješ,
aby som prosil (prosila)i za našich
predstavených v štáte.
Nemajú to ľahké.
Ale práve preto sa za nich v tejto chvíli modlím. Daj, nech statočne
spravujú našu krajinu a pomáhajú nám žiť dôstojný
ľudský život. Amen.

3. máj

4. máj

Jn 14, 6 – 14

Jn 15, 12 – 17

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

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

Kým pôjdem spať...

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

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

5. máj

6. máj

Jn 15, 18 – 21

Jn 15, 9 – 17

Zaiste veľmi dobre vieš, že nie všetci v tvojom okolí sú otvorení pre slovo,
ktoré hovorí Ježiš. Možno odídu od teba hneď preč, keď len spomenieš
meno Pána Ježiša. Toto sú ľudia zo „sveta“. Takí, ktorí sa zaujímajú iba o
svetské radosti a chvíľkové potešenie. Nedaj sa odradiť a naďalej sa usiluj
každý deň o priateľstvo s Ježišom. Vedz, že ani on to počas svojho
pozemského života nemal ľahké. Bočili od neho, niektorí boli ochotní ho aj
kameňovať. Buď preto pripravený (pripravená), že aj tebe sa možno budú
smiať.
Pane, aj dnes chcem byť tvojím učeníkom a dobrým poslucháčom
(poslucháčkou). Mám na to príležitosť aj dnes – veď je sobota a možno
pôjdeme na výlet, alebo sa zahrám vonku s kamarátmi! Všade, kde
budem, chcem prinášal (prinášala) prijatie a dobré slovo.

Každý človek potrebuje cíti ť lásku. Malý i veľký, to je jedno. Nič na svete
nie je potrebnejšie a krajšie, ako vedomie, že nás má niekto rád, že sme
milovaní! Okolo seba môžeš stretať, a často aj stretáš, ľudí, ktorí sú
hladní po láske! Ich srdce je smutné. Hoci navonok vyzerajú bez
problémov, ich srdce je smutné, niečo chýba. Láska... Nemusia o tom
hovoriť, vidno im to na očiach. Pán Ježiš hovorí: „Ako mňa miluje Otec, tak
ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske!“ Nie je to úžasné?
Pane, dnes chcem rozdávať lásku okolo seba – usmiať sa na spolužiaka,
spýtať sa tety susedy, ako sa jej darí, ochotne pomôcť ockovi aj mame,
zahrať sa so súrodencom.

Kým pôjdem spať...

Kým pôjdem spať...
Pane Ježišu, pretože ty sám si mnohokrát zažíval neprijatie, uč ma
s láskou odpúšťať tým, ktorí mi ubližujú. Požehnávaj celú moju rodinu, aby
sme boli dobrými poslucháčmi
a uskutočňovateľmi tvojho slova. Amen.

Pane Ježišu, tvoje slovo o láske patrí každému! Aj ja som sa usiloval
(usilovala) rozdávať lásku aspoň po troške. Vďaka, že sa mi to niekedy
podarilo. Odpusť mi, keď som na svoje predsavzatie občas pozabudol
(pozabudla). Verím, že sa mi aj zajtra bude dariť
rozdávať tvoju lásku. Amen.

7. máj

8. máj

Jn 15, 26-16, 4a

Jn 16, 5 - 11

Asi to poznáš už aj ty – posmešné úškrny spolužiakov, keď ťa videli
vychádzať z kostola, pohŕdavé pohľady, keď sa prežehnáš pred jedlom
a uštipačné poznámky ostatných, keď hovoríš niečo pekné o svojej viere.
Dnes nám Pán Ježiš hovorí, že toto všetko máme očakávať, že
s výsmechom i väčším utrpením musíme počítať. Nenechá nás však na to
samých – pošle nám svojho Ducha – Tešiteľa, ktorý bude vždy s nami.
Pán Ježiš hovorí aj to, že máme i napriek výsmechu a utrpeniu o ňom
svedčiť, že sa za neho nemáme hanbiť. Ukazujú nám to kresťania
v oblastiach Blízkeho východu, v Afrike, Číne a v ďalších oblastiach, kde
sú kruto prenasledovaní pre svoju vieru. Sú to novodobí mučeníci, ktorí za
svoju vieru dávajú aj svoje životy.
Pane, chcem ťa dnes poprosiť o pomoc pre týchto kresťanov, aby si ich
nezabudol posilňovať, aby si vždy stál pri nich. Ďakujem ti za ich obety.

Kým pôjdem spať...
Pane, toľko ľudí vo svete ťa nechce opustiť, hoci sú za to
prenasledovaní. Pomôž im, prosím. Veď si aj ich Otec.
Otče náš...
Amen.

Keď niekto od nás odchádza, je nám smutno. O to viac, keď sme s ním
prežili príjemné chvíle. Možno to bolo na nejakom výlete či počas
návštevy. Bolo nám spolu príjemne, veselo, no ten čas tak prešiel, že sme
si ani neuvedomili, ako sa presúvali ručičky na hodinách. A vtom nastal
čas rozlúčky. Čosi podobné zažili aj Dvanásti . V dnešnom krátkom
evanjeliu čítame o blízkom odchode Pána Ježiša. On sám o ňom hovorí
svojim apoštolom: „No teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a nik z vás
sa ma nepýta: ,Kam ideš? “
Pane, kam ideš? A kde si teraz? Občas sa spýtam, keď je mi ťažko
predstaviť si ťa niekde pri sebe. A ty mi vždy odpovieš: Som tu, pri tebe.
Dnes si chcem nájsť krátku chvíľu na to, aby som sa ťa spýtal (spýtala),
kde si. Aby som ti povedal (povedala): Mám ťa rád (rada) – ak sa mi
podarí, pôjdem ti to povedať ku svätostánku...

Kým pôjdem spať...
Pane Ježišu, ďakujem ti za čas, ktorý sme boli spolu pri krátkej modlitbe
pred svätostánkom. A prosím ťa,
nech sa čím skôr stretneme znova! Amen.

9. máj

10. máj

Jn 16, 12 – 15

Mk 16, 15 - 20

Pane, je úžasné, že si nás nenechal samotných – si stále s nami.
A posledné dni nás stále ubezpečuješ, že nám dáš svojho Ducha. Niekedy
uvažujem, ako to môže byť – ale už viem, že často si všimnem, že mi
hovoríš – urob teraz toto... A záleží už iba na mne, či ťa poslúchnem.
Mama mi hovorila, že je to tvoj hlas, ktorý niekedy môžeme volať aj hlas
svedomia alebo vnuknutie. Niekedy je to ťažko rozoznateľné – ale asi je
jasné, že keď ma ten hlas pobáda k niečomu, čím môžem vykonať dobro
a neprekročiť tvoje prikázania, tak vtedy to ty hovoríš. Daj, prosím, nech
mám vždy srdce otvorené a nech ťa pozorne počúvam

Kým pôjdem spať...
Pane, čo si mi dnes hovoril? Počul (počula) som všetko, čo si mi
hovoril? Prepáč, že ešte neviem dobre rozoznať tvoj hlas.
Nauč ma to, prosím. Amen.

Dnes máme prikázaný sviatok – Nanebovstúpenie Pána. Apoštoli od
Pána Ježiša dostávajú príkaz, aby boli misionármi. Hovorí im tieto slová:
„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“
Evanjelium je slovo z gréčtiny a znamená radostnú zvesť. A zvesť o nebi
je dôvodom na radosť!
Ako veriaci máme jednu výhodu – istotu o nebeskom domove! A o tom sa
má dozvedieť celý svet! Nemusíš nasadnúť ani do lietadla, ani na vlak.
Ten tvoj svet – to sú ľudia okolo teba. Povedz im o tom práve dnes svojím
životom. Buď milý (milá), pomôž, kde bude treba, usmej sa na toho, kto sa
na teba mračí... Pane chcem byť takýmto misionárom tam, kde som.
Pomôž mi v tom dnes aj ďalšie dni.

Kým pôjdem spať...
Pane, ako dobre, že aj ja môžem byť misionárom – a nemusím pri tom
robiť zázraky. Stačí, keď dokážem prekonať svoju lenivosť, zlú náladu,
uzavretosť. Chcem byť stále tvojím misionárom...
Amen.

11. máj

12. máj

Jn 16, 20 – 23a

Jn 16, 23b - 28

Poslaním mamy a otca je darovať život deťom. Aj Pán Ježiš to pripomína
v dnešnom krátkom evanjeliu: „... len čo porodí dieťa, už nemyslí na
bolesti pre radosť, že prišiel na svet človek.“ Je to azda to najkrajšie,
čím Pán Boh ženu obdaril – schopnosťou priviesť na svet dieťatko!
Bez ohľadu na to, či si chlapec, alebo dievča, stojíš pred nádherným
tajomstvom.
Možno raz aj ty budeš mamou či ockom. Budeš mať svoju rodinu. Uč sa
byť tým (tou), čo bude dávať svoju starostlivosť a ochranu. Nie je to tak
dávno, len päť dní nazad, čo sme ďakovali svojim mamám na deň
matiek. Vďačnosť za to, že sú tu, môžem prejaviť nie iba raz v roku, ale
každý deň. Moja mama si to zaslúži. Poviem jej to aj dnes...

Každá otázka má svoju odpoveď. Lenže nie všetky sú otázky také
jednoduché, aby sme na ne dokázali odpovedať hneď. Niekedy treba, aby
sme boli trpezliví, kým nájdeme tú správnu odpoveď. Veď sa len spýtaj
svojich rodičov, koľkokrát vo svojom útlom detstve, keď si začal (začala)
poznávať svet okolo seba, si im položil (položila) otázku: Prečo? Oni ti
najlepšie odpovedia, ako veľmi museli premýšľať nad tým, aby uspokojili
tvoju zvedavosť! Neboj sa pýtať ani teraz, to nie je hanba. Kto sa pýta, ten
sa dozvie. Pane, veľa odpovedí nájdem v zaujímavých knižkách,
encyklopédiách. Dnes si nájdem čas na to, aby som si niečo pekné,
zaujímavé prečítal (prečítala).

Kým pôjdem spať...

Kým pôjdem spať...
Pane Ježišu, dnes si mi vo svojom slove pripomenul nádherné
tajomstvo ľudského života! Ba dokonca ma učíš hľadieť do budúcnosti .
Byť mamou a otcom je tvoj dar. A ja sa chcem naň pripravovať už teraz,
hoci som ešte dieťa. Ďakujem ti za toto poznanie.
Ďakujem ti za moju mamu i ocka. Amen.

Práve je tu čas, keď idem spať, môj Pane! Skôr, ako tak urobím, chcem sa
ti poďakovať za to, že si ma sprevádzal počas celého dňa! Že som mohol
(mohla) prežiť deň s tvojím požehnaním a pod ochranou tvojej matky!
Ďakujem ti , že aj dnes si ku mne hovoril vo svojom slove. Dávaš mi radu,
aby som sa pýtal (pýtala), keď niečo neviem. Dnes som si prečítal
(prečítala):__________________________________________________
Napíš názov knihy alebo encyklopédie, ktorú si čítal (čítala)
Prosím ťa o múdrosť, aby som dôsledne rozvíjal (rozvíjala) poznanie pri
každom učení sa do školy a cibril (cibrila) svoj mozog.
Amen.

13. máj

14. máj

Jn 17, 11b – 19

Jn 15, 9 - 17

Máme pred sebou text Ježišovej veľkňazskej modlitby. Je to jeho
posledná modlitba, ktorú predniesol na tejto zemi pri Poslednej večeri
nebeskému Otcovi. V nej sa modlí za najdôležitejšie veci pre svojich
učeníkov. Pán Ježiš, úpenlivo prosí svojho Otca o to, aby pred vplyvom
diabla ochránil tých, o ktorých sa on sám tri roky staral a vyučoval ich
Božie pravdy. Modlitba príhovoru má úžasnú silu! Boh si ju nesmierne
cení! Vedz, že prihovárať sa môžeš za tých, na ktorých ti naozaj z celého
srdca záleží.
Pane, dnes sa chcem viac modliť za mojich blízkych, najmä za:
___________________________________________________________
(tu napíš, za koho chceš dnes viac prosiť)

Pán Ježiš nám v evanjeliu často hovorí o láske. Láska je pre neho to
najdôležitejšie. Láska znamená mať rád – a to aj vtedy, keď nám niekto
nesedí, keď sme sa zle vyspali, keď sa na niečo hneváme. Napriek
všetkému sa môžeme na druhého usmiať, ochotne niečo podať, poslúžiť.
To je láska.
Ak chceme, ako vyzerá láska, pozrime sa na mamu – hoci je unavená,
prichystá desiatu, postará sa o to, aby nikomu nič nechýbalo.
Pane, chcem sa naučiť pravej láske. Dnes sa pokúsim všade hneď
poslúžiť.

Kým pôjdem spať...

Kým pôjdem spať...
Pane Ježišu, učíš ma, že sa mám veľa modliť – rozprávať sa s tebou
a prihovárať sa za iných. Dnes sa mi to darilo. Chcem mať modlitbu
vždy na pamäti . Pomôž mi v tom, prosím. Amen.

Pane Ježišu,
ako dobre,
že ma voláš ostať
v tvojej láske!
Učíš ma milovať.
Najmä tých najbližších – mojich rodičov a súrodencov. Rodina je pre mňa
miestom istoty. Miestom lásky. Ľudskej, ale i tej Božej,
ak sa snažíme žiť podľa tvojho slova.
Vďaka ti, Pane, za toto poznanie! Amen.

15. máj

16. máj

Jn 17, 1 – 11a

Jn 17, 11b - 19

Prvá otázka z katechizmu znie: Načo sme na svete? Odpoveď: Aby sme
poznali a milovali Boha, aby sme mu slúžili a raz prišli ku nemu do
neba. Je to azda to najkrajšie poslanie, aké nám Pán Boh mohol zveriť na
našej pozemskej púti ! Chce, aby sme ho poznávali a milovali! Mať
poznanie o Bohu je jedna vec, milovať ho a žiť tak, ako si to praje on, je
zasa vec druhá.Pane, ty mi tak veľmi dôveruješ! Tak veľmi ti na nás
záleží, že to svojím rozumom nedokážem naplno pochopiť! Prijímam toto
tvoje poslanie. Chcem ťa poznávať a milovať. Chcem žiť ako tvoje dieťa –
v Božom náručí. Ako budem dnes svedčiť o tebe? Napíšem starkej alebo
tete list alebo nakreslím obrázok o tom, ako sa usilujem žiť čo najlepšie.
Verím, že ju to poteší.

Jeden z prejavov radosti je veselosť. Keď sa dokážeš smiať tak, že sa až
chytáš za brucho. Byť veselý je potrebné. Vo chvíľach pohody a
uvoľnenosti . Lenže Pán Ježiš prosí o radosť. A to je niečo viac. Radosť
môžeš prežívať aj vtedy, keď ti práve nie je do smiechu. Je to postoj vo
vnútri tvojho srdca. Ale prejaví sa aj navonok – úsmevom.
Jedna veľmi pekná veta hovorí: Rýchle starne, kto sa mračí, usmej sa
a budeš mladší! Je to pravda. Zachmúrení ľudia často pôsobia staršie, ako
je ich skutočný vek. Usiluj sa o veselosť, radosť a úsmev. Rozdávaj ho
všade, kde sa dnes budeš nachádzať. A potom uvidíš, koľko malých
zázrakov si ním spôsobil (spôsobila)!

Kým pôjdem spať...
Kým pôjdem spať...
Pane, dnes večer sa ti chcem poďakovať za to, že si môj Otec, že ma
miluješ. Chcem aj ja rozdávať radosť. Verím, že sa mi to dnes podarilo.
Ďakujem ti za to.
Amen.

Pane Ježišu, je večer a ja sa ti chcem poďakovať za prežitý deň. Vyzýval
si ma k radosti . Dnes som sa usiloval (usilovala) o úsmev. Doma, v škole i
s kamarátmi. Pane, zachovaj mi úsilie usmievať sa každý deň! Aby som to
učil (učila) aj iných. Amen.

17. máj

18. máj

Jn 17, 20 – 26

Jn 21, 15 - 19

Pán Ježiš všade, kade chodil, hovoril o svojom nebeskom Otcovi, najmä
o jeho láske, ktorou miluje všetkých ľudí na svete. Teda aj nás! On nás
stvoril, on nás miluje!
Pane, otvor oči môjho srdca, aby som videl (videla), ako ma máš rád. Dal
si mi rodičov, súrodencov, mám kde bývať. Ráno ma zobudilo trilkovanie
vtáčika, pri dome sa na mňa usmievajú kvety – to všetko a ešte omnoho
viac rozpráva o tvojej láske. Daj, nech ju vnímam. Zapíšem si každú
drobnosť, ktorá mi pripomína tvoju lásku.

Pán Ježiš sa pýtal nielen Petra, či ho má rád. Tak isto sa pýta aj dnes.
Pýta sa každého z nás. Pýta sa aj teba! Chce poznať tvoju odpoveď. Ak
Petra oslovil menom, oslovuje aj teba! Dnes a stále. Čo mu povieš? Akým
spôsobom mu dnes prejavíš svoju lásku? Dobrým skutkom, účasťou na
svätej omši, milým slovom, úsmevom, službou. Tvorivosti sa medze
nekladú. Lásku k Bohu najlepšie preukážeš cez lásku k blížnym. Skús to
aj dnes.
Pane, aj mňa sa pýtaš: ___________________(napíš, svoje meno)
miluješ ma? Čo ti odpoviem?
Pane Ježišu,_______________________________________________.

Kým pôjdem spať...
Pane Ježišu, ďakujem ti za všetko dobré, čo mi dávaš. Tvoju lásku som
videl (videla) v:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
___________________________________________
Ďakujem ti, Pane. Amen.

Kým pôjdem spať...
Milovať možno len toho, koho poznáme. Milý môj Ježiš, chcem ťa poznať,
chcem ťa milovať. Len aby moje srdce vždy bolo ochotné a pripravené na
lásku k tebe! Pane, požehnaj ma aj v dnešný večer! Žehnaj celú našu
rodinu a veď nás všetkých k pravej láske! Amen.

19. máj

20. máj

Jn 21, 20 – 25

Jn 15,26-27; 16,12-15

Najčítanejšou knihou na svete je Sväté písmo – Biblia. Zaberá prvé miesto
v rebríčku. Preložili ju takmer do všetkých jazykov sveta. Môžeš sa pýtať
prečo. Azda nie je ťažké nájsť odpoveď, ani po ňu netreba chodiť ďaleko.
Každý človek na svete totiž hľadá pravdu a Sväté písmo je kniha, v ktorej
sa tej skutočnej pravdy dopátra. Je to veľmi vzácna kniha!
Pane, chcem ťa dnes spoznávať čítaním svätého písma – chcem tomu
venovať aspoň 10 minút.

Dnes je veľký deň – Turíce. Nedeľa Zoslania Ducha Svätého. Dostali sme
Ducha svätého, aby sme svedčili o Kristovi vo svete, v ktorom žijeme. Pán
Ježiš dnes vo svojom slove hovorí celkom jednoducho: „Ale aj vy
vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku.“
Pane, chcem byť tvojím svedkom. Niekedy však neviem, čo mám robiť.
Keď chcem niekde pomôcť a neviem, ako na to, hovoríš mi, že prvoradá je
modlitba. Preto sa dnes chcem pomodliť jeden slávnostný desiatok
posvätného ruženca: Ktorý nám zoslal Ducha Svätého!

Kým pôjdem spať...

Kým pôjdem spať...
Pane, aký si úžasný, že ku mne denne hovoríš! Že chceš, aby som
poznával (poznávala) skutočnú pravdu! Ďakujem ti za tvoje slovo vo
Svätom písme, ktoré ma napĺňa radosťou a nádejou. Vďaka, že som
nezabudol (nezabudla) na krátke čítanie si Svätého písma!
Amen.

Pane, skôr než zaspím, chcem sa ti poďakovať. Takže dnes si zoslal
Ducha Svätého! Toho, ktorý ma posväcuje, keď sa usilujem byť dieťaťom
v Božom náručí. Toho, ktorý mi správne poradí, keď sa nebudem vedieť
sám (sama) rozhodnúť. Toho, ktorý ma bude učiť pravej múdrosti . Toho,
ktorý mi bude Tešiteľom, keď budem prežívať náročné veci. Ďakujem ti ,
môj Pane, za dar Ducha Svätého, ktorý mi dodá odvahy, aby som sa
nemusel (nemusela) báť, ale žil (žila) v opravdivej radosti z toho, že som
Božie dieťa! Aby som aj naďalej
svedčil (svedčila) o tvojej láske. Amen.

21. máj

22. máj

Jn 19, 25 - 34

Mk 9, 30 – 37

Hneď po slávnosti Zoslania Ducha Svätého sa naše oči opäť obracajú
k Panne Márii, našej mame a Matke Cirkvi. Panna Mária je mamou
každého z nás. Ona stála do poslednej chvíle pod krížom, na ktorom
umieral jej syn – Pán Ježiš. Bola pri ňom aj vo chvíli, keď vojak prebodol
kopijou Ježišovo srdce. Bola pri ňom v jeho bolestiach tak až do konca.
Ako Matka každého z nás je aj pri nás stále – pri našich radostiach
i starostiach a bolestiach. Moja milá Mama, chcem byť dnes čo najviac pri
tebe. Obracať sa na teba v myšlienkach a čo najviac ťa oslovovať: Mama
moja.

Svet je plný opačných vecí, Pane.
Niečo je veľké, niečo malé a niečo celkom malilinké. Sú cesty
dlhokánske aj krátke. Deň strieda noc a radosť je občas popretkávaná
bolesťou. No a ľudia na svete sa často sporia, kto z nich je múdry, kto
hlúpy, kto je mocný a kto slabý. Každý chce byť najväčší a najmocnejší.
Aj tvoji učeníci sa sporili, kto je z nich väčší. Čo si si vtedy o nich
musel myslieť? Hneval si sa? Alebo si sa nad nimi pousmial ako sa
pousmeje maminka nad nami, keď sa hádame? Zdali sa ti ako malé
deti? Poučil si ich tak, ako poúčaš aj nás.
Pane, hovoríš nám, aby sme boli jeden druhému nápomocní, aby sme si
pomáhali a aby sme si želali pre toho druhého len to najlepšie. Potom
nemôže byť väčších a menších ľudí, však? Všetci sme tvoje detičky
a to je úžasné!!! Nedovoľ mi, Pane, aby som sa vyvyšoval(a) nad iných.
Chcem byť ako ty. Amen.

Kým pôjdem spať...
Pane Ježišu, ďakujem ti, že si mi dal Mamu, ktorá vždy je a vždy bude
všade so mnou. Pomôž mi, nech na ňu nezabúdam. Ako sa mi to darilo
dnes? Koľkokrát vyšlo z mojich úst k Panne Márii:
Mama moja?
Pozdravím ťa aspoň teraz: Zdravas´ Mária...

Kým pôjdem spať...
Pane, daj mi pokoru, jednoduchosť srdca, nech sa nikdy nevyvyšujem nad
iných. Ako sa mi to dnes darilo?

23. máj

24. máj

Mk 9, 38 - 40

Mk 14, 22 – 25

Milý Bože,
tuším ani neprejde deň aby sa niekto s niekým nesporil. Raz sa
pohádame za nespravodlivosť pri športe, keď sa nám zdá, že hra nie je
fér. Inokedy sa povadíme preto, že každý chce mať svoju pravdu.
Alebo niekto niekoho urazí a potom sa do hádky zamieša pol triedy.
Pani učiteľka aj rodičia nám hovoria, že je rozumné spory riešiť
pokojne. Pozhovárať sa tak, aby sme poznali pohľad každého
z pohádaných strán. Ale vo chvíli veľkého „ohňa“ je to vari nemožné.
Stávajú sa aj situácie, keď sa trieda rozdelí na viaceré tábory –
skupina detí stojí proti inej skupine detí. Hovoria – tamten je s nami
a iný je proti nám.
Ach, rovnako ako deti, aj dospelí v politike alebo štáty vo vojnách
opakujú dookola tie isté vety – ten je s nami a tamten je proti nám.
Prosím, Pane, Ty všetko riadiš, nemohol by si zariadiť, aby to už
prestalo? Nech sú ľudia všetci spolu – veď je to ľahké, však? Stačí, ak
si odpustíme a naučíme sa počúvať jeden druhého...

Pán Ježiš počas Poslednej večere slúžil vlastne úplne prvú svätú omšu.
Je to naozaj najvyšší a večný kňaz. Počas každej svätej omše nám kňaz
sprítomňuje chvíľu Poslednej večere, chvíľu, keď sa chlieb mení na
Kristovo telo a víno na jeho krv. Keby sme nemali kňazov, nemohli by sme
prežívať tieto vzácne chvíle premenenia a potom by sme ani nemohli
prijímať Pána Ježiša v Eucharistii.
Pane, ako málo si uvedomujem, aký dôležitý je pre nás kňaz. Chcem sa ti
dnes poďakovať za nášho pána farára a poprosiť, aby si nám dal veľa
dobrých kňazov, ktorí nám budú ukazovať cestu k tebe.
Ak sa mi podarí, zúčastním sa aj dnes na svätej omši.

Kým pôjdem spať...

Kým pôjdem spať...

Pane Ježišu, ďakujem ti, že ma učíš zachovávať pokoj, nehádať sa
s inými. Neviem, či sa mi to dnes darilo. Pomôž mi, nech sa stále viac
usilujem o pokoj. Amen.

Pane, ty najvyšší a večný kňaz, vďaka ti za kňazov, za to, že môžu slúžiť
svätú omšu. Daj, nech sa usilujem počas každej svätej omše čo najviac
sústrediť na každý jej okamih.
Ako sa mi dnes darila modlitba za kňazov?

25. máj

26. máj

Mk 10, 1 - 12

Mk 10, 13 – 16

Aj ty si bol na svadbe, Pane, však?
V Káne Galilejskej, viem, počul(a) som o tom. Aj ja som už zažil(a)
slávnostnú chvíľu, veselosť a plné stoly na svadbe a na svadobnej
hostine. Je to úžasné. Jedla, pitia do sýtosti, nádherné torty, krásna
hudba, tanec, spev, slávnostné šaty. A najlepšie je to, že vôbec nemusím
ísť spať. Pred každou svadbou je veľa príprav. Mnohé veci sa musia
nakúpiť. Najmä šaty a výzdoba. Mladomanželia dostanú veľa darov, ktoré
sa tiež musia zabezpečiť. Pane, prečo sa robí toľko hurhaju a slávy okolo
svadby? Maminka hovorí, že v ten deň sa rodí nová rodina. Dvaja dovtedy
cudzí ľudia sú odrazu tou najbližšou rodinou. Keď ich ty, Pane, spojíš, už
ich nikto na zemi nemôže od seba odtrhnúť. Budú nosiť rovnaké meno.
Narodia sa im bábätká. Zariadia si spoločný byt alebo dom. Možno to aj
mňa raz čaká... Aké to asi bude?

Som dieťa.
Niekedy sa cítim menší(ia) ako ostaní. Akoby ma nikto nepočúval.
Dospelí občas len rozkazujú, akoby som ja nemohol(la) mať svoj názor.
Veľakrát ma nevezmú na slávnosť alebo večierok, či do divadlo pre
dospelých. Viem, že na také veci mám ešte čas, predsa ma to hnevá.
Mám menšiu hodnotu ako dospelí ľudia?
V dnešnom čítaní si dovolil deťom, aby prišli k tebe. Dokonca si ich
pochválil pred vznešenými dospelými. A poradil si dospelým, aby boli
ako deti. Asi krútili hlavami – veď od detstva sa každý snaží byť vážený
a vznešený – nie detský a bláznivý. No ty si ceníš detskú úprimnosť
a čistotu. Keď sme deti, dokážeme ťa veľmi ľúbiť ako svojho Nebeského
Ocka.
Pane, prosím za všetky deti, zachovaj nám radosť, čistotu a láskou.
Zachovaj nás čistých a veselých pre teba. Amen.

Kým pôjdem spať...
Každá rodina je šťastná
vtedy, keď v nej vládne
láska a pokoj.
Láska všetkých zohrieva a pokoj ich napĺňa istotou a šťastím. Pokoj
cítim vtedy, keď sme všetci spolu, všetci zdraví, keď sa nehádame
a nemusíme sa báť ničoho zlého. Pane, prosím ťa o pokoj pre všetky
rodiny a pre všetkých ľudí na svete, amen.

Kým pôjdem spať...
Panna Mária,
ty miluješ deti ako naša láskavá Mama. Je skvelé, že okrem pozemskej
mamičky máme aj nebeskú. Veľakrát som už pocítil(a) tvoju ochrannú
ruku a dnes večer ti z celého srdca ďakujem
za tvoju lásku, amen.

27. máj

28. máj

Mt 28, 16 - 20

Mk 10, 17 – 27

Evanjelista Matúš dnes v krátkej správe píše o tom, že apoštoli podľa
príkazu Pána Ježiša odišli na miesto, kde sa s ním mali stretnúť. Niektorí z
nich sa mu klaňali.
Aj ty sa môžeš pokloniť Ježišovi. Keď pôjdeš dnes na svätú omšu, zájdi
nachvíľu k svätostánku. Tam sa s ním stretneš. On je prítomný v oltárnej
sviatosti – aj vtedy, keď práve svätá omša nie je. Jeho prítomnosť ti vždy
odhalí červené svetielko pri svätostánku.

Tak, skončilo sa nám sviatočné obdobie, začínajú sa bežné dni a opäť je
tu – škola. Určite by si vedel (vedela) povedať, ktorý predmet na
vyučovaní je tvoj obľúbený. A teraz si prečítaj to krátke oslovenie, ktoré
adresoval Ježišovi mladík z dnešného evanjelia: „Učiteľ dobrý...“ Takto
pekne ho oslovuje! Chce vedieť, či je na správnej ceste, ak sa chce učiť
dobre žiť. Pozri sa ešte raz na to oslovenie, ktoré venoval mladík Ježišovi.
Myslel (myslela) si už na to, že učitelia v škole sú vlastne tvoji dobrodinci?
Pretože ti sprostredkúvajú vedomosti , aby si nadobúdal (nadobúdala)
múdrosť. Skús dnes povedať vo svojej modlitbe jedno „ďakujem“ aj za
učiteľov.
Pane, verím, že nezabudnem a pomodlím sa za svoju pani učiteľku (pána
učiteľa
________________________________________________(napíš meno)

Kým pôjdem spať...
Klaniam sa ti , ó, môj Bože, a milujem ťa z celého srdca. Ďakujem ti , že
si ma stvoril, kresťanom učinil a dnešného dňa zachovať ráčil. Odpusť
mi všetko zlé, čo som dnes spáchal (spáchala) a ak som niečo dobré
vykonal (vykonala), prijmi to odo mňa. Stráž ma na odpočinku a
vysloboď ma z nebezpečenstva. Milosť tvoja
nech je vždy so mnou a s mojim drahými. Amen.

Kým pôjdem spať...
Pane Ježišu, ďakujem ti za dnešný deň v škole, aj za moju pani učiteľku
(môjho pána učiteľa). Chcem sa vždy dobre pripraviť na všetko, čo mám v
škole vedieť. Amen.

29. máj

30. máj

Mk 10, 28 - 31

Mk 10, 32 – 45

Často sa stáva, že my ľudia nemyslíme na podstatné veci. Chceme mať.
Niektorí si myslia, že čím viac majú, tým je ich bezpečnosť väčšia.
Nepotrebujú Pána Boha. Aspoň si to myslia a vravia to tak. Pozri sa však,
čo povedal Peter Ježišovi v dnešnom evanjeliu: „Pozri, my sme opustili
všetko a išli sme za tebou.“ Aj oni boli ľudia ako my, aj oni kedysi mali –
svoju rodinu, manželky deti , domy. No pre Ježiša sa toho všetkého vzdali.
Opusti li všetky svoje istoty a šli do neznáma. Išli za Ježišom. Vtedy ešte
nevedeli, čo ich čaká. Čo všetko bude znamenať ich „známosť“ s ním...
Pane, chcem ísť za tebou. Chcem opusti ť svoju lenivosť, svoju zlú
náladu, nevrlosť k ostatným. Pomôžeš mi v tom dnes?

.
Kým pôjdem spať...
Ďakujem ti , Pane, že ma/nás učíš vytvárať si správny rebríček hodnôt.
Pomáhaj mi zbavovať sa toho, čo ma oddeľuje od teba. Daj sa, prosím,
poznať i tým, ktorí si myslia, že ťa nepotrebujú a myslia si, že si vystačia
so všetkými vecami, ktorými sú obklopení. Amen.

Modlitba môže mať viaceré spôsoby: ďakovná, modlitba chvály,
odprosujúca. Najčastejšie sa však v našich modlitbách vyskytujú prosby.
Je dobré, keď obsahujú slovíčko „prosím“, lebo modliť sa o niečo
spôsobom: Pane, daj..., to nie je celé! Treba mať pokoru, aspoň takú, ako
mali Zebedejovi synovia z dnešného evanjelia. Aj oni povedali slovko
prosím. Ale potom už je na dobrom Bohu, či a kedy naše prosby vypočuje.
Môže na ne odpovedať trojako: Áno. Nie. Počkaj. On vie prečo.
Pane, keď ťa dnes budem prosiť v modlitbe, chcem mať na pamäti to, že
ty vieš najlepšie, čo naozaj potrebujem, lebo si môj Otec.

Kým pôjdem spať...
Pane, tak som sa dozvedel (dozvedela) ďalšiu vec: 1. Aj v modlitbe je
dôležité povedať „prosím“, nielen „daj“. 2. Ty mi odpovedáš podľa toho,
ako ma vidíš svojím pohľadom. Ktoré veci sú pre mňa dobré, tie mi dáš =
tvoje „áno“. Na tie, ktoré nie sú pre mňa dobré a mohli by mi uškodiť,
odpovedáš „nie“. A keď ma chceš učiť trpezlivosti , povieš mi jednoducho
„počkaj“. Uč, ma, prosím, správne sa modliť a prijať každé tvoje
rozhodnutie.
Chcem byť tvojím dieťaťom! Amen.

31. máj
Mk 14,12-16,22-26
Dnes Katolícka cirkev slávi prikázaný sviatok Božieho tela a krvi. Moja
účasť na svätej omši v dnešný deň je povinná. Z evanjelia sa dozvedáme,
ako Ježiš postupoval, keď ustanovil Oltárnu sviatosť: „...vzal chlieb a
dobrorečil, lámal ho a dával im, hovoriac: ,Vezmite, toto je moje telo! “
Prijímať Kristovo telo je prianím Pána Ježiša. Dnes to hovorí vo svojom
slove veľmi jasne. On sám sa nám dáva za pokrm. Jeho prítomnosť medzi
nami je síce tajomná a úplne iná ako bola voľakedy, keď sa s ním apoštoli
stretávali a rozprávali zoči-voči. Ale je to jeho dar pre všetkých ľudí
všetkých čias, ktorí uveria jemu a jeho slovu. Buďme mu za to vďační a
usilujme sa žiť tak, aby sme mohli plniť jeho pranie. Prijať Ježiša vo
svätom prijímaní – s pripraveným srdcom – znamená plnú účasť na svätej
omši. Keď ešte nemôžeme prijímať Pána Ježiša v Eucharistii, môžeme po
ňom túžiť. Túto túžbu môžeš vyjadriť modlitbou.
Pane Ježišu, chcel (chcela) by som ťa prijať s takou čistotou, pokorou a
oddanosťou, s akou ťa prijala tvoja najsvätejšia Matka, s duchom a
horlivosťou svätých. Amen
Kým pôjdem spať...
Pane Ježišu,
ako krásne si to
vymyslel!
Tvoj odchod
zo sveta
pri nanebovstúpení
nebol definitívny!
Vôbec neznamenal,
že si nás nechal len tak,
aby sme po tvojom odchode žili,
ako sa nám zachce! Ty sám sa nám
dávaš za pokrm – aby sme mali silu kráčať cestou svätosti –
malí i veľkí... Vďaka ti , Pane!
Zostávaj s nami a sprevádzaj nás. Amen.

