1. september

2. september

Mt 25, 14 – 30

Mk 7,1-8.14-15.21-23

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?

Milý Bože, hovoríš, že človeka nepošpiní nič, čo prichádza zvonka. Ale ja
mám často špinavé ruky. Aj oblečenie. Najmä keď športujem vonku
v prachu a v blate, alebo keď pomáham mamke v kuchyni alebo
v záhrade. Mamička sa občas hnevá, že som taký(á) špinavý (á). Ani ja
nemám rád(a) špinu. Nikdy si neoblečiem tričko, na ktorom je škvrna.
Spolužiaci by si ju všimli a smiali by sa mi.
Ty sa dnes pýtaš, či je aj moje srdiečko také čisté, žiarivé a upravené, ako
moje oblečenie. Chcel by si, aby som si „umýval(a)“ svoju dušu rovnako
starostlivo, ako svoje ruky, však? Špina, ktorá znečisťuje dušu, sa nedá
umyť mydlom. Zlé slovo, neposlušnosť, sebeckosť, vzdorovitosť - čím sa
niečo také umýva? Dnes budem pozorovať svoje ústa, či z nich náhodou
nevychádzajú slová a myšlienky, na ktoré nemôžem byť veľmi pyšný(á).

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.

Kým pôjdem spať...
Ďakujem ti, pane, za svoje ústa. Môžem nimi jesť, piť, hovoriť milé slová.
Je úžasné, že dokážem hovoriť. Aj tvoje slová k nám prišli cez tvoje sväté
ústa. Pomáhaj mi Pane, aby som aj ja vedel(a) vyberať pekné slová a aby
som sa na ľudí svojimi ústami len usmieval(a).

3. september

4. september

Lk 4, 16 – 30

Lk 4, 31 – 37

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.

Pane,
v Písme veľakrát počujem, že si vyháňal zlého ducha. Je to troška
strašidelné. Neviem si to predstaviť. Dospelí mi vravia, že keď zatúžim
urobiť niečo nedobré kamarátovi, keď závidím, alebo keď ma premôže
lenivosť, vtedy mi radí zlý duch. Vraj ho nemám počúvať. Našťastie mám
svojho strážneho anjela, ktorý ma pred zlým duchom ochraňuje. A Ty nás
učíš ešte jednu vec, ktorej ťažko rozumiem - že zlo sa bojí len Lásky.
Láskou ho treba vyháňať. Takže treba mať rád aj nepriateľov a za zlé sa
odplácať dobrým. Pane, uznaj, to je fakt strašne ťažké! Keď mi niekto
vynadá, alebo ma potkne, alebo keď sa mi niekto vysmieva, nemám mu to
vrátiť? Ach... V tom budem naozaj potrebovať Tvoju pomoc.
Dnes sa pokúsim zadržať odplatu a vyhnať tak „zlého ducha“... keby sa
náhodou zamiešal medzi mňa a mojich kamarátov.

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

Kým pôjdem spať...
Pane, pomôž mi pochopiť, že najmocnejšia zbraň proti zlu je láska. Zlo sa
nebojí ničoho, len lásky. A láska, to si Ty. Z Teba má zlo strach. Ak budeš
stáť pri mne, nemusím sa ničoho báť. To je super!!!

5. september

6. september

Lk 4, 38 – 44

Lk 5, 1 – 11

Pán Ježiš,
bol si niekedy chorý, keď si bol malý? Choroba je hrozná. Musíš ležať
v posteli, von alebo do bazéna máš zakázané ísť, niekedy je potrebné
držať diétu a to je naozaj otrasné! A bolesť je vari tá najhoršia vec na
svete! Počas svojho pozemského života si uzdravil veľa ľudí. Ty si vlastne
najslávnejší a najznámejší lekár v dejinách. Zo všetkých končín sa k Tebe
schádzali chorí ľudia a Tebe stačilo povedať len slovko, alebo si sa ich
dotkol a bolo to. Nijaké injekcie, ani horké pilulky. Aj dnes robíš veľa
zázrakov. Neviem spočítať, koľko ľudí neustále uzdravuješ, keď majú
boľavé telá alebo duše. Dnes poteším niekoho, kto má bolesť. Zavolám,
alebo navštívim ho. Poď tam so mnou, prosím.

Môj milý Pane,
už som sa veľakrát presvedčil(a) o tom, že sa mi darí najviac vtedy, keď si
Ty so mnou. Apoštoli v dnešnom čítaní neulovili žiadnu rybu, kým skúšali
loviť bez Teba. Až keď si sa k nim pridal a oni počúvli Tvoje rady, ich siete
boli plné rýb. Dal si im dvojnásobnú radosť: po prvé sa im darilo v ich práci
a po druhé mohli byť šťastní z Tvojej prítomnosti. Výborne si to vymyslel.
Dostaneme Tvoju pomoc a skvelú radu kedykoľvek Ťa o to požiadame.
Pomôžeš mi aj dnes, však? S Tebou je každá moja námaha ľahšia. Len
mi pomôž, aby som vedel(a) počúvať, čo mi hovoríš, prosím.

Kým pôjdem spať...
Pozri, ako sa mi dnes darilo s Tvojou pomocou:
Kým pôjdem spať...
Na záver dňa Ti chcem, Pane, poďakovať za lekárov, sestričky,
záchranárov a všetkých, ktorí nám pomáhajú, keď sme chorí. Opatruj ich
a pomáhaj im Ty, najlepší lekár, lebo ich práca je nesmierne náročná
a zodpovedná. A prosím o zdravie pre všetkých,
ktorí sú v tejto chvíli chorí. Amen.

......................................................................................................................
..............................................................................................................
Ďakujem, Pane, že ma nikdy neopúšťaš. Ani vo dne, ani v noci.
Amen.

7. september

8. september

Lk 5, 33 – 39

Mt 1, 1–16. 18–23

Pane, akú veľkú pozornosť ľudia venujú šatám, však?
Mám pocit, že obchody s oblečením, časopisy o móde a všelijaké módne
prehliadky sú na každom kroku. Doma máme plné skrine. Moja mamička
neustále perie, žehlí a vešia bielizeň, aby sme boli čistí a pekní. Neraz
som sa s ňou pohádal(a), pretože sme nemali rovnaký názor na to, čo si
mám obliecť. Keď mám oblečené niečo nemoderné, deti v škole sa mi
smejú. Ale čo ak ja sa práve v tej nemodernej a trápnej košeli cítim
najlepšie? Mám si ju obliecť, len keď ma niekto nevidí? Menej bohaté deti
nosia obnosené a zaplátané šaty. Hanbia sa a často preto trpia. Je to
veľmi hlúpe, posudzovať niekoho podľa šiat, však? Pomôž mi, Pane, aby
som to nikdy nerobil(a).

Kým pôjdem spať...
Ďakujem Ti, Pane, za oblečenie, ktoré ma chráni a hreje. Ďakujem, že sa
môžem cítiť pekný(á) a čistý(á). Sľubujem, že budem mamičke pomáhať
v starostlivosti o našu bielizeň aj bez toho, aby ma o to požiadala.
Ukladám sa k spánku - do čistých a voňavých perín. Pane, daj, aby žiadne
dieťa na svete nemalo núdzu o potrebné
oblečenie a pohodlnú posteľ. Amen.

Dnes slávi narodeniny naša nebeská Mamička.
Chcel(a) by som jej natrhať veľkú kyticu kvetov a zaželať jej, aby mala
vždy radosť zo svojich detí. Jej deti, to sme my. Myslí na nás, pomáha
nám, plače, keď sme smutní a raduje sa, keď sme šťastní – veď je tou
najlepšou Maminkou.
Dnes sa budem celý deň snažiť robiť Jej len radosť, aby sa usmievala.
Najlepšie sa mi to podarí, keď budem pomáhať svojej pozemskej mamičke
a ostatným najbližším.

Kým pôjdem spať...
Milá nebeská Mamička, aj teraz večer Ti prajem všetko najlepšie k Tvojim
narodeninám. Prosím, prijmi tento deň so všetkým, čo som prežil(a) ako
darček. Budem sa snažiť robiť Tebe a svojej pozemskej mamke len
radosť, aby ste sa obe stále usmievali. Amen.

9. september

10. september

Mk 7, 31 – 37

Lk 6, 6 – 11

Kto má uši, nech počúva...“
Túto Tvoju vetu som už veľakát počul. Ja mám uši, Pane môj, a počujem
veľmi dobre. Ale moja maminka hovorí, že počuť a počúvať nie je to isté.
Ty si uzdravoval hluchých a nemých ľudí. Dal si nám uši, aby sme počuli
jeden druhého, ale aj aby sme počuli Slová, ktoré nám hovoríš Ty.
Ďakujem Ti Pane za svoje uši. Bez nich by som bol(a) vo svete slov
a zvukov celkom stratený(á). Dnes budem menej hovoriť a viac počúvať,
čo mi hovoria iní. Pomôž mi, prosím, aby som však vedel(a) počúvať
najmä Tvoj hlas.

Pane môj,
chválim Ťa za všetky zázraky, ktoré denne robíš na celej zemi. Niektoré
sú veľmi veľké. Uzdravuješ ťažko chorých ľudí, zjavuješ sa Tvojim svätým.
No aj východ slnka, rozkvitnutá ruža či spev slávika sú zázraky. Pane,
daj, aby sme mali dosť viery a lásky – aj čistý zrak, aby sme dokázali
uvidieť a pochopiť každý Tvoj zázrak. Aj ten najmenší. Je ich okolo nás
veľmi veľa. Otvor nám oči, Pane, aby sme ich videli. Práve začína ďalší
zázračný deň. Chcem cítiť Tvoj zázračný dotyk každučkú minútu tohto
dňa.
Sláva Otcu...

Kým pôjdem spať...

Kým pôjdem spať...

Je večer, všetko naokolo utícha. Vďaka, Pane, za zvuky dnešného dňa –
za hudbu, za mamin hlas, za slová, ktoré som počul(a) v škole, aj za toto
ticho, ktoré ma o chvíľu uspí. Ty, Pane, nikdy nezostaň ticho, chcem Ťa
počuť čo najjasnejšie. Ocko môj, chcem Ťa vždy počúvať.
Amen.

Dnes som si všimol tieto zázraky...............................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Ďakujem Ti za každú sekundu tohto dňa, plného zázrakov.

11. september

12. september

Lk 6, 12 – 19

Lk 6, 20 – 26

Ježišu,
strávil si celú noc v modlitbe s Bohom.
Je to až neuveriteľné, že si sa dokázal modliť celú noc a vôbec si nebol
ráno unavený. Ako je to možné? Ty si venoval modlitbe veľa času, napriek
tomu, že Tvoj čas potrebovali ľudia. Často si býval so svojím Ockom.
Podobne, ako keď sa rozhodnem byť s tými, ktorých mám rád(a) a ktorí
majú radi mňa . Nemusím pri nich stále rozprávať, či niečo robiť.
Podstatné je len byť spolu. Ani pri modlitbe nemusím veľa rozprávať. Veľa
rozprávania aj tak unavuje. Pravá modlitba naopak dodáva energiu na
konanie dobra.
Ako je to so mnou pri modlitbe? Nudím sa, zívam, je mi pri nej dlho? A ako
viem, že sa naozaj modlím? Keď sa čo najúprimnejšie usilujem rozprávať
s Tebou, Priateľ môj.
Dnes bude mojou hlavnou myšlienkou veta: „Ježišu, milujem Ťa!“ Skúsim
s ňou žiť celý deň. Nebudem pri tom pohybovať perami, len myslieť na to s
radosťou vo svojom srdci. Zopakujem túto myšlienku pri obliekaní, pri
raňajkách, cestou do školy... kedykoľvek 

Pane môj,
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...

Kým pôjdem spať...
Kým pôjdem spať...
...ďakujem za svoje oblečenie. Počkaj, skúsim spočítať, koľko kúskov
oblečenia, vrátane obuvi, denne potrebujem.......................... Veľké číslo,
však? Pane, oblečenie ma chráni pred zimou a pred hanbou. Prosím,
dopraj všetkým deťom na svete dôstojné a pekné
oblečenie, ktoré ich bude chrániť a krášliť, amen.

Pane, ďakujem ti za všetky momenty, v ktorých si mi pomohol rozdávať
radosť. Boli to tieto chvíle...
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________

Ďakujem ti za ne. Amen.

13. september

14. september

Lk 6, 27 – 38

Jn 3, 13 – 17

Pane, ty mi hovoríš:
Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte j vy im. Hovoríš mi to aj dnes.
Keď mi brat nebude chcieť niečo požičať – ponúknem ho napríklad
cukríkom. Keď sa spolužiačka bude odúvať – poviem jej niečo pekné. Keď
mama bude unavená, pohladím ju a pomôžem jej.
Pane, vyzerá to jednoducho – ale viem, že je náročné každý deň napĺňať
tvoje slová. Pomôž mi, aby sa mi to darilo aspoň dnes.

Kríž je čudná vec...
Dve veľké drevá, na ktorých si zomrel, Pane. Teraz kríž nosíme na krku,
visí tiež na stene v mojej izbe. Raz sme s ockom premýšľali, čo by sme
mali ako symbol, keby Ťa zabili iným spôsobom. Skúšam to pochopiť...
Ocko mi vysvetlil, že sa nemám na kríž pozerať ako na strašidelné miesto
Tvojej smrti. Že mi nemusí byť smutno, keď Ťa vidím, ako na ňom visíš.
Akú máš ubolenú tvár... Kríž je miesto, kde si porazil zlo raz a navždy.
Takže je to miesto víťazstva a spásy.
Dnes si budem všímať kríže okolo mňa. Vždy, keď nejaký uvidím, pošlem
Ti jedno vyznanie: „Ľúbim Ťa“.

Kým pôjdem spať...
Pane, dnes sa mi podarilo aspoň trošku robiť iným to, čo by som chcel(a)
od iných_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Kým pôjdem spať...

_______________________________________________________________________

Našiel / našla som ....................krížov. Je mi ľúto, že si musel zomrieť
takou strašnou smrťou, Ježiš môj, a ďakujem Ti za to
z celého srdca. Amen.

Ďakujem ti – prepáč, že sa mi nie všetko podarilo.
Zajtra to môžem opäť skúsiť. Amen.

15. september

16. september

Jn 19, 25 - 27

Mk 8, 27 – 35

Dnes slávime sviatok Sedembolestnej Panny Márie.
Nebeská Matka je patrónkou Slovenska. A má sedem bolestí. Keď ja mám
len jednu bolesť, hoci maličkú, cítim sa nepríjemne a túžim sa jej čím skôr
zbaviť. A Panna Mária ich uniesla sedem! Preto sa k nej dnes modlím
a chcem jej poďakovať, že za nás oroduje, ochraňuje nás a miluje nás
všetkých ako svoje deti. Moja mamička hovorí, že cíti aj naše bolesti,
nielen svoje. Každá mama sa bojí o svoje deti. Nikdy na ne neprestáva
myslieť. A o čo viac na nás myslíš Ty, naša nebeská Mamička! Želal(a) by
som Ti, aby si bola sedemradostná. Rád(a) by som Ťa potešil(a), aby si už
nikdy nemusela plakať. Posielam Ti modlitbu Zdravas´ ako poďakovanie
za Tvoju veľkú a boľavú lásku.

Pane môj,
premýšľam, komu by som sa chcel(a) podobať. Poznám veľa známych a
slávnych ľudí – športovcov, spevákov, hercov, boháčov... Zdá sa, že majú
krásny a ľahký život – majú veľa peňazí a každý ich obdivuje. Ty nám však
hovoríš, aby sme nasledovali Teba. Viem, že nechceš, aby ma niekto
pribil na kríž. Ale chceš, aby som sa túžil(a) podobať Tebe. Pomáhať
priateľom, odpúšťať „nepriateľom“, poslúchať – jáj, taký život nebude
ľahký a bezstarostný však? Ale ak budeš so mnou, dokážem to. Pomôž
mi, prosím.

Kým pôjdem spať...
Kým pôjdem spať...
Ako som začal(a) deň, tak ho dnes i skončím. Tou najkrajšou mariánskou
modlitbou. Pre Teba, Mamička.
Zdavas´, Mária...

Takto som dnes skúšal(a) byť Ti podobný(á)...............................................
......................................................................................................................
Dobrú noc, môj najmilší Pane.

17. september

18. september

Lk 7, 1 – 10

Lk 7, 11 – 17

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.

Milý Bože,
dnes ráno premýšľam nad Tvojím svetom. Je veľmi krásny a rozmanitý.
Slnko, zem, voda a toľko stvorení! Všetko do seba zapadá ako kúsky
skladačky. Ja viem, že všetko, čo si ty stvoril, má na svete aj v človeku
svoje miesto. Hoci by sa nám to zdalo nepríjemné – ako napríklad plač.
Mám rád(a) smiech a radosť. No často sa mi do očí nahrnuli slzy
a musel(a) som plakať... Prečo je na svete aj plač? Nebolo by krásne,
keby sa všetci stále iba smiali? Pane, Ty si nám svojou bolesťou
a utrpením na kríži ukázal, že aj plač má v živote veľmi dôležité miesto.
Tvoje utrpenie a bolesť nás vykúpili. Bez plaču by sme nepoznali šťastie
zo smiechu, však? Prosím, už sa nikdy nebudem vysmievať niekomu, kto
sa rozplače, hoci by sa mi jeho plač zdal zbytočný alebo hlúpy – ja predsa
nemôžem vedieť, ako sa ten druhý cíti a akú bolesť prežíva. A chcem Ti
poďakovať za smiech a za radosť, ktorú túžim dnes rozdávať iným, amen.

Kým pôjdem spať...
...ďakujem Ti
za možnosť spoznávať
Ťa, učiť sa o Tebe, Bože.
Na hodinách náboženstva,
na svätých omšiach aj
na detských stretkách počúvam
o Tvojej láske, učím sa Ťa milovať a pochopiť Tvoje diela.
Požehnaj, prosím, všetkých, ktorí zvestujú Pravdu
o Tebe ostatným ľuďom, najmä nám, deťom, amen.

Kým pôjdem spať...
...ďakujem za učiteľa (učiteľku) náboženstva. Nie je ako iní učitelia. Na
iných predmetoch sa učím o svete, o Tvojom stvorení. Na náboženstve sa
však učím o samotnom Stvoriteľovi. Najdôležitejšie je naučiť sa milovať Ťa
celým srdcom – a v tom mi pomáha môj(a)
katechéta(ka). Pane, daj mu(jej) silu, odvahu a
radosť zo svojho poslania, amen.

19. september

20. september

Lk 7, 31 – 35

Lk 7, 36 – 50

Dobré ráno, Pane, môžem Ti niečo povedať?
V škole som si všimol(a), že každý môj spolužiak dokáže veľa vecí. Každý
je v niečom šikovný. Komu sa nedarí v učení, ten je šikovný v niečom
inom – napríklad v športe. Každému si dal talent, nadanie alebo obratnosť,
aby dokázal robiť dobré veci. Prečo si teda všímame na druhých najmä
zlé vlastnosti? To predsa nie je fér. V dnešnom čítaní počúvam, že ľudia aj
na Tebe nachádzali len to zlé, vymýšľali si a ohovárali Ťa. Nechcem byť
ako oni. Budem sa snažiť nájsť niečo dobré na každom, koho dnes
stretnem.

Milovaný Bože,
niekedy sa mi zdá svet okolo mňa nespravodlivý. Aj v škole – niekto stále
hnevá, iný je poslušný a tichý. Ak niekto hnevá často, každý ho už potom
pokladá za zlého. Pripisujú sa mu aj tie nezbednosti, ktoré neurobil. Keď
dostane „nálepku“ neposlušníka, ťažko sa jej už zbaví. Zostáva
„problémový“, hoci by sa aj snažil polepšiť. Ale Ty sa na nás nedívaš
ľudskými očami. Odpúšťaš nám a voláš nás k sebe. Chcel(a) by som byť
ako Ty, Pane. Budem si dnes všímať „nechcených“ a „nepopulárnych“
spolužiakov, či sú naozaj „zlí“ alebo len nešťastní, smutní a nepochopení.

Kým pôjdem spať...
Kým pôjdem spať...
Pane, pozri, čo dobré a krásne som dnes objavil(a) na ľuďoch, ktorých
som dnes stretol(a).....................................................................................
...................................................................................
Ďakujem Ti za tento objav. Amen.

Pane môj, o svojich spolužiakoch som zistil(a) toto: ...................................
......................................................................................................................
Posielam Ti za nich túto večernú
modlitbu:............................................................
Dobrú noc. Ľúbim Ťa. Amen.

21. september

22. september

Mt 9, 9 – 13

Lk 8, 4 – 15

Dnešné čítanie hovorí o tom,
že Ty, Pane, nerobíš rozdiely medzi ľuďmi. Pokojne si sadneš za stôl
s hriešnikmi a mýtnikmi, lebo miluješ všetkých bez rozdielu. Predstavujem
si, s kým by som nechcel sedieť za jedným stolom a s kým, naopak,
obedujem rád. Najradšej stolujem doma s našimi. Nedeľný obed
a spoločné večere cez týždeň sú veľmi príjemné. No v školskej jedálni si
občas ku mne prisadne niekto, kto mi nie je veľmi sympatický. Ak ho však
odoženiem, alebo si odsadnem, ako sa bude ten spolužiak cítiť? Čo ak
niekto vyženie mňa? Ak nebude chcieť stolovať so mnou? To musí byť zlý
pocit... Pomôž mi, Pane, aby som to nikdy nepocítil, ani nedal pocítiť
niekomu inému.
Dnes Ti chcem ďakovať za jedlo a za to, že ho nejedávam sám.
Sláva Otcu...

Pane,
dnes nám hovoríš o pšeničnom zrnku, ktoré padne do zeme. Na jar začne
klíčiť, aby z neho vyrástlo nové steblo a klások plný zrniečok. Bude z neho
bohatá úroda, ale len keď samo v zemi odumrie. Zrnko sa v zemi premení
na koreň a steblo novej rastliny. Na našom svete sa všetko mení. Leto
vystriedala jeseň, kvet na jabloni sa premenil na jablko a voda v zime
tuhne na ľad. Aj ja sa mením - každý deň som o kúsok väčší(a) a starší(a).
Daj, Pane, aby som bol(a) raz, keď vyrastiem, ako Tvoj pšeničný klások.
Nech prinesiem veľkú úrodu. Amen.

Kým pôjdem spať...

Kým pôjdem spať...
Dnešný deň som netrpel hladom ani smädom. Na svete je však veľa detí,
ktoré nemajú čo jesť alebo nemajú s kým jesť – sú samé a opustené. Túto
večernú modlitbu obetujem za všetkých hladných
a opustených ľudí. Amen.

Je niečo, v čom som dnes iný(á) ako včera? Pozri, Pane, ako sa mením
každý deň.....................................................................................................
......................................................................................................................
Vďaka za to, čo sa mi podarilo urobiť dobré, prepáč, že bolo i zlé.
Prosím, odpusť mi to. Amen.

23. september

24. september

Mk 9, 30 – 37

Lk 8, 16 – 18

Bože môj, Ty miluješ všetkých ľudí,
nadovšetko však maličkých. Som malý(á). Dospelí ľudia okolo mňa sú
vysokí, veľkí, vážni... občas sa cítim ako trpaslík. Nedosiahnem na veci,
ktoré sú vysoko a nemôžem robiť nič, čo robia dospelí. Zakazujú mi
televíziu aj internet. Hovoria: „Na to si ešte malý(á).“
Keby si vedel, ako ma to hnevá! V takých chvíľach túžim rýchlo vyrásť
a ukázať všetkým, čo dokážem. Ale Ty nás učíš, že poslední budú prví
a že najmenší sú v Tvojich očiach najväčší. Takže ma máš rád aj
maličkého(ú) a posledného(ú). Aj keď ma všetci vo všetkom predstihnú
a budú sa mi vysmievať, však? To dokáže len skutočný priateľ.
Ľúbim Ťa.

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 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.

Kým pôjdem spať...
Kým pôjdem spať...
Pane, som Tvoj(a) maličký(á). Ďakujem, že ma ľúbiš a opatruješ.
S Tebou sa môžem cítiť najväčší(ia) na svete.
Otče náš...

Pane, ďakujem ti za dnešný deň – i za to dobré, čo sa mi dnes podarilo.

25. september

26. september

Lk 8, 19 – 21

Lk 9, 1 – 6

Dobré ráno, môj nebeský Braček!
Nehneváš sa, že Ťa takto oslovujem? V dnešnom čítaní nám hovoríš, že
tí, čo počúvajú Božie Slovo a žijú podľa neho, sú tvoji bratia a sestry. To je
úžasné! Ak Ťa ľúbim a snažím sa počúvať Tvoje prikázania a zvolím si Ťa
za priateľa, stanem sa Tvojím bratom. Bratia a sestry sú si v živote veľmi
blízki. Poznajú sa od narodenia, majú rovnakú mamičku a ocka. Volajú sa
„rodina“. Dnes mi hovoríš, že môžem byť členom Tvojej rodiny, že môžem
byť bratom samotného Nebeského Kráľa. Chcem Ti byť, Pane, veľmi
blízko, aby som Ťa vždy mohol volať tak, ako na začiatku dnešnej
modlitby: Môj nebeský Braček...

Milý Ježiš,
keď si posielal svojich učeníkov do sveta, kázal si im, aby liečili chorých,
vyháňali zlých duchov a ohlasovali Evanjelium. A na cestu si nemali vziať
vôbec nič. Pane, v živote potrebujeme toľko vecí! Ja nejdem ani do sveta,
-len do školy - a predsa vlečiem plnú tašku. Aj izbičku mám celkom plnú
všakovakých vecí. Vravíš, že sa postaráš o svojich milovaných tak, aby im
nič nechýbalo. V Písme čítame, že Tvoji apoštoli prešli kus sveta. Postaral
si sa im o jedlo, o strechu nad hlavou a vkladal si im do úst slová, aby Ťa
všade ohlasovali. Prosím, Pane, pomôž mi, aby mi záležalo viac na Tvojej
láske a na mojich blízkych. Aby mi veci nezaslepili ani oči, ani srdiečko.
Lebo verím, že Ty sa o mňa vždy postaráš – Ty vieš, čo potrebujem.
Amen.

Kým pôjdem spať...

Kým pôjdem spať...
Chcel(a) by som sa pomodliť za svojich súrodencov a za deti, ktoré žijú vo
veľkých rodinách. Pomôž nám žiť v láske a porozumení, bez hádok
a sporov. Prosím tiež za deti, ktoré sú jedináčikovia, aby si našli verných
priateľov. A Ty, Pane, buď naším najbližším Priateľom
a Bratom po celý náš život. Amen.

Premýšľam, koľko vecí som dnes potreboval(a). V škole, doma, vo voľnom
čase...Skúsim teraz napísať aspoň päť, bez ktorých by som sa
zaobišiel(la)...................................................................................................
......................................................................................................................
.........................
Bez Teba však nechcem byť ani sekundu. Bez Teba sa nezaobídem!
Ďakujem, že sa o mňa staráš, a že vždy na mňa myslíš.
Amen.

27. september

28. september

Lk 9, 7 – 9

Lk 9, 18 – 22

Keď si sa narodil na tento svet,
spôsobil si veľký rozruch. Na nebi zažiarila hviezda. Po celý svoj
pozemský život si všetkých prekvapoval. Zmenil si svet. Ani vtedajší
vládcovia nevedeli, čo si majú o Tebe myslieť. Nevedeli, kto si. Dnes už
nemáme krutých kráľov, ktorí by nám vládli. Máme o Tebe veľa múdrych
kníh. Napriek tomu stále veľa ľudí nevie, kto si. Pýtajú sa tak, ako kedysi
Herodes: „Kto je teda ten, čo o ňom počúvam také veci?“ Dnes Ťa prosím
za neveriacich, aby spoznali, že Ty si nebeský Kráľ, náš Priateľ a Brat...
Aby Ťa mal každý rád. Amen.

Pane môj,
v dnešnom čítaní počúvam, že si sa modlil k svojmu nebeskému Otcovi. Aj
ja sa modlím – chválim Ťa a prosím Ťa o veľa vecí. Dnes premýšľam,
Pane, ako Ťa mám o niečo prosiť. Ty si Boh a Kráľ, ja len malé ľudské
mláďatko. Ty si vznešený a mocný, ja som slabý(á) a krehký(á). Moje
slovo je tiché – ako doletí k Tebe, do takej výšky?
Vraj počuješ každé moje slovo a želanie. Aj to, o ktorom ja ešte ani
neviem. A splníš mi aj to, o čo ja ani nemám odvahu prosiť. Je to také
tajomné. Ťažko to pochopím. Ďakujem však, že ma počúvaš a ľúbiš,
Pane.

Kým pôjdem spať...
Posielam Ti, Pane, modlitbu, ktorú som vymyslel(a) pre Teba.................
Kým pôjdem spať...

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

Pane, Ty ma poznáš tak, ako nikto na svete. Prosím, pomôž mi, aby som
aj ja Teba poznal(a) tak dobre, ako mi môj rozum a srdce dovolí. Aby som
vždy vedel(a), kto si – môj Pán a môj Kráľ. Amen.

......................................................................................................................
Ty vždy počúvaš moje modlitby. Daj, aby som aj ja vždy počul(a) slová,
ktoré mi hovoríš. Amen.

29. september

Jn 1, 47 – 51
Milý Bože,
veľakrát som z úst neveriacich ľudí počul(a), že Ti neveria preto, lebo Ťa
nikdy nevideli. Nevidia Ťa a nepoznajú Ťa. Zato Ty poznáš každého z nás.
Vieš, ako sa voláme, čo máme radi, aj čo nás trápi. Poznáš dokonca našu
budúcnosť. Je mi ľúto, že my ťa poznáme tak málo. Hovoríš, že nemusím
vidieť anjelov a zázraky, aby som uveril(a), že ma miluješ. Som ešte
malý(á), možno nevidím Tvoju tvár, ale cítim, že si blízko a staráš sa
o mňa. Dal si mi strážneho anjela, aby ma ochraňoval. Ďakujem Ti za to
a prosím, stoj aj dnes pri mne a pomôž mi, aby som Ťa stále viac
spoznával(a).

30. september
Mk 9,38–43.45.47-48

Pane,
staráš sa o nás ako o svoje najdrahšie perly. Dnes hovoríš, že odmeníš
všetkých, ktorí by čo i len pohár vody podali Tvojim milovaným. Pohár
vody sa mi zdá bezcenná vec – v našej krajine nikto nezomiera od smädu.
Stačí otočiť vodovodným kohútikom. Ale sú krajiny, kde je voda veľmi
vzácna vec. Veľký poklad – vzácnejší ako perly. Myslím, že Ti môžem
povedať, že Ťa ľúbim ako vodu. Tak ako bez vody, ani bez Teba nemožno
žiť. Dnes budem pozorovať, kde všade sa stretnem s vodou a dám pozor,
aby som ňou neplytval(a).

Kým pôjdem spať...

Kým pôjdem spať...
Dnes som takto cítil(a) Tvoju prítomnosť..................................................
....................................................................................................................
Nikdy ma neopúšťaš. Čo Ti môžem dať za Tvoju veľkú lásku?
Prijmi moju modlitbu, ako poďakovanie.
Otče náš...

Čo som zistil(a) o vode:
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Vidíš, Pane, voda je život pre moje Telo. Ty, Pane, si život pre moje srdce.
Dnes večer Ťa prosím za všetkých ľudí, ktorým voda chýba.
Uhas ich smäd, Pane Bože, prosím.

