
 

1. november 

Mt 5, 1-12a 

Milovaný Bože,  
Blažený znamená šťastný, však? Keď sa však pozerám okolo seba, zdá 
sa mi, že spokojní a šťastní sú bohatí ľudia, ale Ty vravíš:  
„Blahoslavení chudobní...“  
Alebo človek, ktorému niekto ublíži, cíti nespravodlivosť, je nahnevaný 
a zranený. Tichých ľudí predsa nikto nepočuje a tí, čo majú čisté srdiečko 
sú často ostatným na smiech. Ako je to teda?  
Viem, že hovoríš o nebeskom kráľovstve, nie o našom svete. Takže 
všetci, ktorí Ťa majú radi a znášajú trápenia na tomto svete, dostanú veľkú 
odmenu v nebi. Sú to Tvoji svätí, ktorých si dnes uctievame. Žili tak, že si 
zaslúžili miesto v Tvojom kráľovstve. Dnes si na nich spomeniem, ale 
budem si všímať aj tichých, smutných, zranených alebo chudobných ľudí 
okolo seba. Určite dnes stretnem nejakého budúceho obyvateľa 
nebeského kráľovstva.  

                          
Kým pôjdem spať... 
 

Môj Pane, na našom svete je veľa utrápených, ale aj veľa nádherných 
a láskavých ľudí. Chcel(a) by som im pomáhať, aby bolo na svete krásne 
každučkému z nich. Chcel(a) by som  byť budúcim obyvateľom Tvojho 
krásneho neba. Spolu so všetkými Tvojimi svätými miláčikmi. 

 

2. november 

Mt 25, 1 – 13 

Pane môj,  
ani neviem, či som už v živote videl(a) skutočnú - úplnú tmu, pretože 
všade je veľa svetiel. Aj v noci. Zdá sa, že elektrina je tu stále. Nemíňa sa 
nám ako olej pannám z dnešného čítania. Mestá v noci svietia tak veľmi, 
že nemôžeme vidieť Tvoje hviezdy. V tomto čase žiaria aj všetky cintoríny. 
Je to nádherné! Práve svetlom si spomíname na našich blízkych, ktorí sú 
už pri Tebe – vo Svetle. 
Prosím Ťa, aby naša láska k Tebe rástla, aby nikdy nezhasínala, nemíňala 
sa, a aby jej aj v noci boli plné ulice. Želám si, aby jej bolo stále viac.  
Ďakujem Ti, Pane, za svetlo a za všetkých mojich blízkych, ktorí sú už 
šťastní v nebi.  

                                
 

          

Kým pôjdem spať... 
 

Lampy a svetlá nás ochraňujú pred tmou. Aj pred strachom. Ty, Pane, 
si naším svetlom. Pokiaľ si s nami, nemusíme sa báť. Tma nás nezhltne. 
Prosím za všetkých v očistci, ktorí ešte len čakajú na vstup do Svetla. 
Skráť ich čakanie, vezmi ich k sebe a pritúľ ich, aby už nikdy neboli 
smutní. Otče náš... 



 

3. november 

Lk 14, 1.7-11 

Začína sa ďalší krásny de ň! 
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... 
 

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. 
 

4. november 

Mk 12, 28b – 34 

Mami, čo mám dnes robi ť ako prvé?  
Pane, možno sa práve dnes takto spýtam mamičky či ocka. Mám sa učiť, 
alebo upratať? Zahrať sa s bratom, alebo pohrabať lístie v záhrade? Čo je 
najdôležitejšie? 
Tak sa pýtali aj Teba, Pane. A Ty si odpovedal, že najdôležitejšie zo 
všetkého je milovať – Boha a každého človeka okolo nás. To znamená, že 
nemusím nič robiť a stačí, keď niekomu poviem: Mám Ťa rád, mám Ťa 
rada?  
Nejde o prázdne reči. Dôležité je robiť všetko z lásky a s láskou. Z lásky 
k bratovi sa s ním zahrám a budem to robiť s láskou a radosťou. Tak je to 
aj s učením, upratovaním, hrabaním lístia.  

                                           

 

          

Kým pôjdem spať... 
 

Môj Pane, čo sa mi dnes podarilo urobiť z lásky k Tebe a k mojim 
blížnym? 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 

 



 

5. november 

Lk 14, 12 – 14 

Milý Bože,  
Mám veľmi rád(a), keď ideme na večeru k našim priateľom. Len čo sa 
dobre najeme, dospelí sa rozprávajú a my deti máme čas na zábavky 
v detskej izbe. Naši priatelia nás občas pozvú, inokedy zasa pripravíme  
večeru my pre nich.  
V evanjeliu čítam, že máme na večeru pozvať chudobných ľudí. 
Predstavujem si, ako mamička starostlivo pripraví jedlo, naservíruje ho na 
stôl a potom vyjde na ulicu hľadať hladných ľudí. Niekoho bez domova. Je 
to zvláštna predstava. No ten chudobný človek by bol určite veľmi šťastný 
a prekvapený. Viem, nie je vždy možné pozvať neznámeho pocestného 
k stolu, ale môžem zaniesť kus koláča tete bez domova, alebo sa usmiať 
a milo ju  pozdraviť. Keby sme to dokázali, svet by bol krajší, však? Učíš 
nás krásne veci, Pane. Nauč ma deliť sa a ľúbiť. Amen. 

 

Kým pôjdem spať... 
 

Veľmi Ťa dnes večer prosím, aby sa naša rodina neocitla na ulici bez 
domova a bez jedla, bez teplej postieľky...Tiež prosím, aby sme si vedeli 
všímať ľudí, ktorí potrebujú pomoc a aby sme im dokázali s láskou 
pomáhať tak, ako nás to učíš Ty. Amen. 

6. november 

Lk 14, 15 – 24 

Pane, 
Ak niekoho voláme na oslavu, napíšeme pre neho pozvánku. Aj mne sa 
už stalo, že niektorí pozvaní hostia neprišli. Možno sa im moja pozvánka 
nepáčila, možno so mnou nechceli prežiť čas, mali iné povinnosti alebo 
boli chorí. No vždy sme smutní, keď naše pozvanie neprijmú. 
Pane, Ty voláš k sebe všetkých ľudí. Veľa ľudí si však Tvoje pozvanie 
nevšíma a nepríde. Stále ich čakáš? Dobrôtky, ktoré si pre nich prichystal, 
máš stále pripravené na stole, však? Každú sekundu. Ach, Pane, si veľmi 
láskavý. Je mi ľúto, že sa často cítiš sklamaný a opustený. Ak dnes 
stretnem niekoho, kto Tvoju pozvánku neprijal, poviem, mu, že ho stále 
čakáš, dobre? Ak nenájdem odvahu osloviť ho, pomodlím sa za neho, aby 
čím skôr po Tebe zatúžil. Ďakujem, že stále čakáš a voláš aj mňa. 

                             

Kým pôjdem spať... 
 

Stretol som niekoho, kto Ťa odmieta?..................................................... 
Určite raz začuje Tvoj hlas a pobeží za Tebou. Veď bez Teba je smutno 
a prázdno na svete. Modlím sa za všetkých ľudí bez viery a ďakujem Ti, 
Pane, že ja Ťa môžem spoznávať  
a stále viac ľúbiť. Amen. 



 

7. november 

Lk 14, 25 – 33 

Milý Bože,  
dnes nám hovoríš o veži. Človek, ktorý sa chystá postaviť veľkú vežu, 
alebo nový dom, si musí dobre premyslieť, či má dosť peňazí, materiálu 
alebo iných potrebných vecí na jej dokončenie. Nezačne stavať len tak, 
bez rozmyslu.  
Mamička si pred varením nakúpi všetky potrebné potraviny a aj ocko pred 
cestou skontroluje, či máme v aute dosť benzínu. Aj mňa to učia – kým sa 
do niečoho pustím, aby som si rozmyslel(a) všetko potrebné. Keď sa 
rozhodnem prihlásiť na nejaký krúžok, neskôr nemám chuť naň ísť. Ale 
raz som sa prihlásil (a), tak... 
Tvoji učeníci, ktorí sa pustili do nového života s Tebou, museli zanechať 
svoju rodinu aj svoju prácu. Rozhodli sa správne.                                                  

     

 
Kým pôjdem spať... 
 

Zatiaľ staviam veže len zo stavebnice, ale keď vyrastiem, budem mať 
prácu a v nej vážne projekty. Aj rodinu, o ktorú sa budem starať. Nauč ma, 
Pane, byť pevným(ou) a vytrvalým(ou) vo svojich rozhodnutiach a najmä 
v láske k tebe. Amen. 

8. november 

Lk 15, 1 – 10 

„Náš milý Pastier,  
sme Tvoje ovečky. Vtedy je dobre, keď si s nami... Poznáš tú pieseň, 
Pane? Ovečka stratená v kroví sa určite veľmi bojí. Možno si myslí toto: 
„Je po mne. Môj pastier má na starosť celé stádo, nemyslí na mňa úbohú.“ 
Ale keď večer pastier spočíta ovce a zistí, že mu jedna chýba, nebude 
spokojný. Vráti sa na pastvinu a hľadá, volá svoju stratenú ovečku 
dovtedy, kým si ju nenájde. 
Nikdy sa Ti nechcem stratiť, Pane, lebo dobre a bezpečne sa cítim iba 
s Tebou. Ale ak sa to náhodou stane, nebojím sa. Viem, že ma budeš 
hľadať a že ma určite nájdeš, aj keby som bol(a) na konci sveta. 
 

                  

Kým pôjdem spať.... 
 

Milý Bože, keď som bol(a) malý(á), stratil(a) som sa. Bol to hrozný pocit. 
Už ho viac nechcem zažiť. Dnešnú večernú modlitbu Ti posielam za 
všetkých stratených. Za ľudí, ktorí čakajú na svojho záchrancu,  
ktorým si Ty. Nájdi ich, Pane. Amen. 



 

9. november 

Lk 14, 12 – 14 

Pane môj,  
moji rodičia sú trpezliví. S láskou ma učia všetko, čo je správne. Niekedy 
však (keď veľmi neposlúcham), nahnevajú. Vtedy cítim všade napätie. Je 
to veľmi nepríjemné, neznášam to. Ale dospelí vravia, že keď je niečo 
veľmi zlé, treba s tým rázne skoncovať. Ako si Ty, Pane Ježišu, skoncoval 
s predavačmi v chráme, ktorí si tam naznášali zvieratá a iné veci na 
predaj. Vyhnal si ich bičom, lebo sa správali naozaj veľmi zle. Bol si veľmi 
nahnevaný.  
Keď som nahnevaný(á), ťažko ovládam svoj hnev. Nauč ma, Pane, držať 
svoj hnev na uzde. Dnes nebudem kričať, ani sa jedovať.  
Pomôž mi, prosím, amen.    

 Kým pôjdem spať... 
 

Ako sa mi podarilo dodržať moje ranné predsavzatie? Hneval(a) som sa 
dnes?.................................... Hnev a krik sú zlé veci, kiežby som ich 
vedel(a) nahradiť pokojom a láskou, ako nás to učíš Ty, Pane. Prijmi moju 
večernú modlitbu za pokoj a za lásku. Amen. 

10. november 

Lk 14, 12 – 14 

Láskavý Bože,  
Vieš si predstaviť, čo všetko sú ľudia schopní urobiť pre peniaze? Poznám 
uja, čo za euro zjedol muchu. Telka je plná rôznych súťaží, kde ľudia 
urobia čokoľvek, len aby zbohatli. V dnešnom čítaní hovoríš, že ak slúžime 
peniazom, nemôžeme slúžiť Tebe. Myslíš, že peniaze sú zlé? Moji rodičia 
denne pracujú, aby sme mali peniaze. Aby sme si mohli kúpiť potrebné 
veci. Musíme všeličo platiť – elektrinu, vodu, rozličné poplatky 
a, samozrejme, kupujeme jedlo a oblečenie. A keď zostane niečo aj na 
hračky alebo na zábavu, to je paráda! Za peniaze môžeme kupovať dobré 
veci, tak ako je to? Dnes budem hľadať odpoveď na otázku, kedy sú 
peniaze dobré a kedy zlé.                   

  

Kým pôjdem spať... 
 

Asi som na to prišiel (prišla). Chyba nie je v peniazoch, ale v tom, ako sa 
k nim staviame. Myslím, že peniazom slúži ten človek, ktorý nemyslí na 
nič iné len na ne. Kto je skúpy a peniaze sú mu dôležitejšie ako ľudia, 
priateľstvo, láska.  
Peniaze však majú slúžiť ľuďom, nie ľudia peniazom. My, ľudia, sme 
šťastní len vtedy, keď slúžime iba Tebe, Pane. Amen. 



 

11. november 

Mk 12, 41-44 

Ako z  rozprávky,  
je dnešné čítanie zo Starého zákona. Eliáš a vdova, u ktorej býval, dostali 
od Teba, Bože, čarovný dar. Odvtedy im jedlo neubúdalo a olej do lampy 
sa im nemíňal. Tak mali svetlo a jedlo každý deň. Áno, je to ako 
z rozprávky Hrnček var. Keby sme mali doma taký hrnček, rodičia by sa 
nemuseli denne starať o jedlo – menej by pracovali, nemuseli by 
nakupovať ani variť, z povinností v kuchyni by nám zostalo len umývanie 
riadu. Ja viem, práca je veľmi potrebná, zábavná a moji rodičia vravia, že 
je aj liečivá, hoci sa nám občas do nej veľmi nechce. Chcem Ťa však dnes 
poprosiť za ľudí, ktorí sú v núdzi, nemajú chlieb a ani možnosť zarobiť si 
naň. Nakŕm ich, Pane, aby mali všetci ľudia na svete plné brušká 
a spokojné srdiečka. Dnes dám pozor na chlebík. Aby som ním 
neplytval(a) a mal(a)k nemu úctu. Čo by sme bez neho robili? Amen. 

 Kým pôjdem spať... 
 

Koľko chlebíka som dnes zjedol(a)? ......................................... Ako sa 
ľudia v mojom okolí správajú ku 
chlebíku?................................................................ 
Aj v najkrajšej modlitbe Otče náš sa spomína chlebík. Je pre nás 
každodenný vzácny dar. Pomodlím sa ju dnes večer  
za všetkých hladných ľudí na svete. Otče náš...  

12. november 

Lk 17, 1-6 

Poslušný človek  
urobí to, čo mu iní kážu. My, deti, poslúchame rodičov. Aspoň sa o to 
snažíme. Nie vždy je to ľahké. Ak Ty prikážeš stromu, aby sa vytrhol aj 
s koreňom a presadil sa na iné miesto, urobil by to. Tak nám vravíš 
v dnešnom evanjeliu. Poslušnosť však nie je vždy ľahká, lebo si často 
myslíme, že my vieme veci robiť lepšie. Alebo že naše rozhodnutie je to 
správne. Rodičia nám často prikážu nie celkom príjemné veci – napríklad 
umývanie riadu, alebo topánok. 
Aj v škole treba poslúchať. Je ťažké pochopiť, že dospelí pre nás chcú len 
to najlepšie. A nie je ľahké pochopiť a poslúchnuť, keď od nás chceš aj Ty 
obetu, či zrieknutie sa príjemných vecí. Bez Tvojej pomoci by sme to ani 
nezvládli. Preto prosím, Pane, nauč ma poslušnosti. Začnem hneď dnes 
ráno. Nebudem odvrávať a poslúchnem, keď ma rodičia dnes o niečo 
požiadajú. Stoj pri mne, Pane, prosím. 

 Kým pôjdem spať... 
 

Poslušnosť nie je zbabelosť, však? Naopak, vyžaduje si moju statočnosť. 
Musím ale vedieť, koho mám poslúchať, kto to so mnou myslí dobre a ľúbi 
ma. Aby sa mi nestalo, že poslúchnem zlé rady, ktoré mi uškodia na tele 
alebo na duši. Potrebujem Teba, aby som vedel(a), čo je správne a čo nie. 
Nauč ma, Pane,  
poslušnosti a múdrosti, prosím. 
 



 

13. november 

Lk 17, 7-10 

Pane, 
Naozaj ma sprevádzaš na mojej ceste? A upevňuješ moje kroky? Sú to 
zvláštne slová. Akoby som bez Teba mal(a) roztrasené kolená. Ja teraz 
rastiem, učím sa všetko o svete a spoznávam nových ľudí. Často sa 
pomýlim, niečo sa mi nepodarí. Smutný(á) som aj vtedy, keď ma sklamú 
moji priatelia. Ale je krásne vedieť, že všetko, čo robím, Ty sleduješ 
a stojíš vedľa mňa. Keď sa niečoho zľaknem, Ty ma chytíš za ruku a keď 
sa mi roztrasú kolená, Ty mi ich upevníš. Aj dnes ma sprevádzaj všade, 
kam pôjdem. Poď so mnou za mojimi kamarátmi aj za mojimi 
povinnosťami. Buď pri mne, nech robím čokoľvek, najmä, keby sa mi 
náhodou nedarilo. A ja dám pozor, aby som Ťa cestou nezraňoval(a) 
svojou neláskou.   

 

Kým pôjdem spať... 
 

Toto sa mi dnes podarilo....................................................... a toto som 
mohol(a) zvládnuť lepšie................................................... No Ty si bol so 
mnou, Pane a posilňoval si ma celý deň. Ďakujem a s láskou Ti želám 
dobrú noc. Otče náš... 

14. november 

Lk 17, 11-19 

Milovaný Pane , 
najradšej mám žalm, v ktorom spievame, že si náš Pastier, opatruješ nás 
a nedovolíš, aby nám niekto ublížil. Spieva sa v ňom, že keď sa o nás 
staráš Ty, nič nám nebude chýbať. Čo má ovečka najradšej? Zelenú 
šťavnatú trávičku a sviežu vodu rovno z prameňa, slnko nad hlavou 
a rozkvitnutú lúku kam len oko dovidí.  
A čo potrebujeme my, ľudia? Aj my chceme mať Tvoje slniečko, 
každodenný chlebík, strechu nad hlavou a najmä láskavých ľudí, ktorí nás 
milujú. Ľudia sa tuším veľmi nelíšia od ovečiek. Rovnako potrebujú lásku 
a opateru. A nadovšetko potrebujeme dobrého Pastiera, aby sme sa 
nemuseli ničoho báť. Prosím, Pane, aj dnes ma opatruj a ochraňuj aj 
mojich blízkych a všetkých ľudí, amen. 

 

 Kým pôjdem spať... 
 

Deň sa chýli ku koncu. Teraz, v novembri, sú dni krátke a ovečkám aj 
ľuďom chýba slniečko. Nič nám však neuškodí, pokiaľ máme takého 
dobrého ochrancu, akým si Ty, Pane môj. Ďakujem Ti za starostlivosť a za 
všetku lásku. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. 



 

15. november 

Lk 17, 20-25 

Pane môj,  
V dnešnom čítaní spomínaš blesky. Búrka teraz v novembri nie je 
zvyčajný úkaz. V lete sú však búrky veľmi časté. Keď sa náhle zotmie, 
zdvihne sa silný vietor a po oblohe sa začnú plaziť pichľavé blesky, 
zmocní sa ma zvláštny nepokoj. Aj keď počujem hrom. Keď sa obloha 
rozhrmí a rozbúri, je to, akoby si sa na nás hneval. Pripadám si maličký(á) 
a bežím sa rýchlo skryť do bezpečia. Už nie som bábätko. Viem, že blesky 
sú elektrické výboje a hrom je zvuk, ktorý sprevádza blesk. Napriek tomu 
je veľmi strašidelné, keď sa Tvoje nebo nahnevá – rozbúri.  
Nič na Tvojom svete nie je len tak. Aj búrka má určite svoj význam. Po 
každej búrke vyjde slniečko. Ďakujem Ti, Pane za búrku a za všetko 
ostatné počasie – dážď, sneženie, vietor, slnko i dúhu. Svet sa každý deň 
mení a to je nádherné. Dnes si budem všímať počasie. Aké bude a ako sa 
bude počas dňa meniť. Amen. 

 

Kým pôjdem spať... 
 

Dnes bolo takéto 
počasie............................................................................... 
Tvoja múdrosť nám pripravuje ročné obdobia a počasie, z ktorého sa 
často až zastavuje dych. Buď zvelebený za prírodu a za to,  
ako múdro a s akou láskou ju denne riadiš. Otče náš...  

16. november 

Lk 17, 26-37 

Milý Pane,  
príbeh o Noemovej arche patrí v Biblii k tým najkrajším. Noe vyrobil loď, 
aká nemala na svete obdoby. Nedal sa odradiť ani posmechom 
a nepochopením ostatných ľudí. Ako veľmi Ti veril, Bože, keď uprostred 
suchej zeme začal poslušne stavať obrovskú loď. Páči sa mi tiež, ako sa 
všetky zvieratká  v lodi pekne udomácnili. Nehnevali sa  navzájom. 
Myslím, že keby som bol(a) na lodi uprostred vody, mal(a) by som strach, 
veď potopa na celom svete – to muselo byť veľmi nebezpečné. Noe a jeho 
rodina sa nezľakli. Poslúchli Tvoj hlas, hoci slová, ktoré si im hovoril, 
museli znieť veľmi zvláštne. Bez strachu nastúpili do lode a čakali na 
dážď.  
Pane, aj ja by som chcel(a) mať lodičku plnú zvieratiek ako Noe. Ale bez 
tej potopy. Chválim Ťa za zvieratká a Tvoju múdrosť, akou si všetky 
stvoril. A za Noeho, ktorý pre ne postavil loď. Amen. 

             Kým pôjdem spať... 
 

Môj milý Pane, celé Tvoje stvorenie, ľudia i zvieratká, sa vždy môžu na 
Teba spoľahnúť. Si náš starostlivý Otec. Aj ja sa budem usilovať s takou 
láskou sa starať o zvieratká a o svojich blízkych, ako sa Ty staráš o nás. 
Vždy cítime, že nás miluješ.  
Ďakujem, Pane. Amen. 



 

17. november 

Lk 18, 1 – 8 

Pane môj,  
dnes ma učíš, ako sa modliť a neochabovať. Si môj Nebeský Otec – a ako 
dobrý ocko neodmietneš moje prosby – ak nie sú nezmyselné. Pane, je 
veľa, o čo chcem prosiť. Prosím o chlieb pre všetkých. O pomoc v škole – 
lepšie však bude viac prosiť o vytrvalosť pri učení. O zdravie pre všetkých 
– aj o to, nech mám vždy ochotu ostatným pomáhať. Chcem poprosiť 
o pokoj – u nás doma ale aj vo svete. Chcem poprosiť o lásku medzi nami 
a o lásku k tebe. Nech na teba nikdy nezabudnem! 
Pane, chcem sa počas dňa viackrát takto k tebe modliť.  
 

 

 

 

Kým pôjdem spať... 
 

Ako sa mi podarilo dodržať moje ranné predsavzatie? Hneval(a) som sa 
dnes?.................................... Hnev a krik sú zlé veci, kiežby som ich 
vedel(a) nahradiť pokojom a láskou, ako nás to učíš Ty, Pane. Prijmi moju 
večernú modlitbu za pokoj a za lásku. Amen. 

18. november 

Mk 13, 24 – 32 

Bože môj,  
Nabádaš nás, aby sme sa učili od prírody. Napríklad strom – keď začne 
vyháňať puky, blíži sa teplá jar. Keď sa na oblohe kopia oblaky, blíži sa 
dážď. Vieme predvídať počasie a poznáme ročné obdoba a ich znaky. No 
Ty si nám hovoril o Tvojom nasledujúcom príchode. Predtým, ako prídeš 
na našu zem, udejú sa vraj veci, podľa ktorých to spoznáme. Je to zložité 
a ťažké na pochopenie. No mnohým signálom v prírode už rozumiem. 
Napríklad ráno pozorujem mraky a snažím sa uhádnuť, či už dnes bude 
snežiť...  
Nauč ma, Pane, rozumieť svetu okolo mňa, Tvojej úžasnej prírode 
a všetkému, čo mi chceš povedať cez krásy prírody alebo cez Sväté 
Písmo. Vďaka za nový zázračný deň. 

  

Kým pôjdem spať... 
 

Čo som dnes zistil?.......................................................  
Aká bola obloha?............................. 
Aké ďalšie signály prírody poznám? 
................................................................................................ 
Veľa múdrosti si ukryl do svojej nádhernej prírody. Teším sa, že sa 
môžem od nej učiť. Vďaka za každý deň – ten čo práve končí  
aj za všetky, ktoré ma ešte čakajú. Amen.  
 



 

19. november 

Lk 18, 35-43 

Milý môj , 

V dnešnom čítaní vidím slová „...blahoslavený, kto číta...“ My v škole teda 
čítame veľmi veľa. Niektoré texty sú zaujímavé, iné menej a nájdu sa veru 
aj nudné. Zato knihy, ktoré si sám(a) vyberám z knižnice, alebo tie, ktoré 
dostanem ako darček, tie sú často také perfektné a napínavé, že sa od 
nich neviem odtrhnúť. Všetky útrapy aj radosti prežívam z hrdinami tých 
kníh. Občas sa mi zdá, akoby som tam bol(a) ja sám(a) – na severnom 
póle, v Afrike, či v budúcnosti o 2000 rokov. 
Dnes Ti však chcem poďakovať za knihu zo všetkých najvzácnejšiu. Ona 
je nie len láskavá, napínavá, zaujímavá, tajomná, ale aj najmúdrejšia zo 
všetkých. Je v nej skrytá všetka múdrosť sveta. Moji rodičia vravia, že 
vždy skrýva odpoveď na každú otázku – človek len musí vedieť čítať. Ja 
viem čítať, napriek tomu nerozumiem mnohým slovám, ktoré v tej knihe 
sú. Naši asi nemyslia, že mám poznať písmenká, ale že musím lepšie 
poznať ich Autora. Ty si, Pane, autorom tej knihy kníh. Áno, hovorím 
o Biblii.  Dnes si ju otvorím, prečítam čo uvidím a popremýšľam, čo to asi 
znamená.  

                                          Kým pôjdem spať... 
 

Vo Svätom písme som si dnes prečítal 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
Rozumel(a) som tomu? ................. Pane, som ešte dieťa, ale s Tvojou 
pomocou sa naučím čítať vo Svätom písme, aby sa mi stalo každodenným 
pomocníkom a múdrym sprievodcom.  
Amen. 

20. november 

 Lk 19, 1-10 

Ježiš môj,  
vojdeš do každého domu? Aj keby mal zatvorené a zamknuté dvere? Čo 
ak v tom dome, do ktorého chceš vojsť, žijú ľudia, ktorí Ťa nepoznajú? 
Nebojíš sa, že ťa nevpustia dnu? Alebo že Ťa dokonca vyženú? V Písme 
sa niekoľkokrát spomína, že si vošiel do domu hriešnych ľudí. Tí, ktorí si 
o sebe mysleli, že sú spravodliví, Ťa preto kritizovali. No Ty si ani jedného 
človeka na svete nepovažoval za menejcenného. Všetkých miluješ 
rovnako. Som tomu veľmi rád(a), pretože, Pane...ja nie som bez chyby. 
Možno by Ťa tí zákonníci kritizovali, keby si chcel vojsť do mojej izbičky. 
Našťastie nedbáš na ich reči. Vieš, že Ťa mám rád(a). Bez váhania vojdeš 
ku mne do nášho domu, do mojej izby, kedykoľvek Ťa pozvem. Prosím, aj 
dnes buď mojim hosťom kamkoľvek sa vyberiem a kdekoľvek budem. 
S Tebou je mi krásne. Amen. 

                                                          

Kým pôjdem spať... 
 

Opäť sa končí deň.  
A ja premýšľam,  
či som sa dnes nad  
niekoho nevyvyšoval(a),  
či som náhodou niekomu  
nedal(a) najavo, že nie je dosť dobrý, aby som sa ním hral(a) alebo 
zhováral(a). Prosím Ťa za všetkých, ktorých som v živote takto zranil(a). 
Prosím za odpustenie a za všetkých mnou zranených sa dnes večer 
modlím.  
Otče náš...  



 

21. november 

Mt 12, 46-50 

To je až neuverite ľné, 
že najväčší Kráľ, Boh a Pán ako si Ty, nás nazýva svojou rodinou!!! 
Presne tak si odpovedal svojim učeníkom, keď Ti spomenuli Tvojich 
príbuzných. Povedal si, že Tvojou rodinou sú všetci, ktorí zachovávajú 
Božie prikázania a počúvajú Tvoje slová. Veď máme spoločného 
Nebeského Ocka. Tvoje slová ma napĺňajú veľkou radosťou. Nazývaš sa 
mojim bratom – to je úžasné!!! A dal si mi aj pozemskú rodinu, bez ktorej 
by som si nevedel(a) predstaviť život. Moji rodičia, súrodenci aj 
vzdialenejší príbuzní – bratranci, sesternice, tety a ujovia – všetci sú 
mojou istotou vo svete. Moja rodina sa o mňa postará, opatruje ma a ľúbi 
ma. Celý dnešok obetujem za všetkých členov mojej rodiny. Neviem, ako 
Ti za nich poďakovať... Aj za to, že Ty sám ma už teraz počítaš medzi 
svojich príbuzných. Ľúbim Ťa. 

                               

Kým pôjdem spať... 
 

Koľko členov má moja rodina?............ Koľko z nich býva v tom istom 
príbytku ako ja?...........Kde najďalej mám rodinu?...................................... 
Ako často ich stretávam?............................. Milý Pane, ďakujem Ti za 
rodinu. Rodina je najdôležitejšia vec pre každé dieťa. Na znak vďaky prijmi 
modlitbu za moju rodinu.  
Otče náš...Zdravas´, Mária...  

22. november 

Lk 19, 41-44 

Pane, 
Keď si sa priblížil k Jeruzalemu, uvidel si mesto s jeho vežami a domami a 
veľa ľudí. Každý sa ponáhľal za svojimi povinnosťami, alebo prežíval deň 
s rodinou. Ľudia vtedy boli ako my, však? A hoci vtedajší Jeruzalem nemal 
svetelné reklamy ani autá, určite bol rovnako rušný ako dnešné mestá. 
O čom si premýšľal, keď si videl celé to ľudské mravenisko? Veru, nielen 
v Jeruzaleme ale všade, kam si prišiel si videl veľké davy ľudí. Volali na 
Teba, chceli sa ťa dotknúť, potrebovali Ťa. Zdá sa, že aj my sme presne 
rovnakí. Máme svoje mestá – mraveniská, kde sa všetci mrvíme, beháme 
dookola, no rovnako túžime po Tebe. Chceme sa Ťa dotknúť ako tí starí 
Jeruzalemčania. Keď budem dnes kráčať svojím mestom alebo dedinou, 
poďakujem Ti, že si stále s nami. Ako si bol na počiatku, tak si i teraz 
a budeš na veky vekov. Amen. 

       

Kým pôjdem spať... 
 

Mestá i dediny sa ukladajú k spánku. Ich rušné ulice pomaly tíchnu. 
Modlím sa za všetky ľudské mestá a dediny, osady i opustené domy na 
celom svete, aby sa v nich všetkým ľuďom dobre žilo. S Tebou Pane. 
Panna Mária, prosím, schovaj ich pod svoj ochranný plášť. 
Zdravas´, Mária... 



 

23. november 

Lk 19, 45-48 

Pane môj,  
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?............. 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.  
Otče náš... 

24. november 

Lk 20, 27-40 

Keď sa ma niekto spýta,  
prečo chodím do kostola, musím sa usmiať. Vraj tam chodia len starí 
ľudia. Niektorí si myslia, že sa k Tebe treba začať modliť, keď budeme 
starí. Vraj ťa nanajvýš možno žiadať o večný život pre tých, ktorí nám už 
zomreli. Ale v dnešnom evanjeliu počujem, že Ty nie si Boh pre mŕtvych 
ale pre živých. Ty si živý Boh, dávaš nám život, dokonca si pre nás otvoril 
dvere do neba. A to len preto, aby sme mali nielen tento pozemský, ale aj 
večný život. Každé bábätko, mláďatko, ktoré sa narodí, svedčí o tom, ako 
veľmi miluješ život. Určite si veľmi smutný, keď niekto ubližuje Tvojim 
stvoreniam - aj keby to boli len malé mravce. Aj ja som smutný(á), keď to 
vidím... Chcel(a) by som byť ochrancom všetkého živého.   

                                 

Kým pôjdem spať... 
 

Ďakujem Ti, Pane, za všetko živé. Za zvieratká,  
stromy, kvety, za vtáčiky aj za ľudí. A teraz,  
keď sa všetko pomaly pripravuje na zimu, prosím Ťa,  
s láskou opatruj lesnú zver a vtáčiky. A nás deti nauč, aby sme zvieratká 

nie trápili, ale ochraňovali, amen. 



 

25. november 

Jn 18, 33b-37 

Pýtali sa Ťa, či si židovský k ráľ. 
Vtedy ešte nepochopili, že Ty si Kráľ celosvetový. A ešte aj celonebeský a 
celovesmírny. Keby sa Ťa spytovali dnes, možno by si dostal otázku: 
„Ježiš, Ty si prezident?“ Alebo by sa Ťa spýtali, či si predseda vlády. Asi 
by si sa v duchu pousmial rovnako, ako vtedy, keď Ťa skúšali farizeji 
a zákonníci.  
Dnešná nedeľa je posledná v tomto cirkevnom roku. Na budúci týždeň si 
už zapálime prvú adventnú sviečku. Dnes Ti chcem poďakovať za celý 
tento rok. Pane, Ty si môj Kráľ. Vždy si bol, si a naveky ním budeš. Na 
svete máme veľa ľudí, ktorí sú autority a treba ich poslúchať, ale Kráľ je 
len jeden. Vznešený, nádherný, láskavý a nesmierne mocný. Ty si Kráľ. 
Dovolíš, aby som Ti slúžil(a)? Najlepšie to urobím, keď budem  milý(á) 
a usmievavý(á) na ľudí, ktorých dnes stretnem. Idem na to. 

                                           
Kým pôjdem spať... 
 

Napriek tomu, že si Kráľ, robíš si príbytok v každom z nás. Aj v tom 
najmenšom a najbiednejšom človeku. Znamená to, že sa ukrývaš v našich 
srdciach, takže keď som k niekomu milý(á), robím to Tebe. Dnes som sa 
o to pokúsil(a) a takto sa mi to podarilo............................ 
................................................................................................. 

26. november 

Lk 21, 1-4 

Pane, 
Keďže nemáme všetci rovnako veľa peňazí, ani naše darčeky nemajú 
rovnakú hodnotu. Dnešnému čítaniu o chudobnej vdove rozumiem. Keď 
dala do pokladničky malý peniaz, v skutočnosti nebo malý, lebo to bol celý 
jej majetok. Je to ako keby tam milionár vhodil celý svoj milión. Keď 
dostanem rovnakú čokoládu od dvoch kamarátov, z ktorých jeden žije 
v blahobyte a druhý je chudobný, čokoláda od toho chudobnejšieho bude 
mať väčšiu hodnotu? Neviem...veď všetky darčeky, ktoré sú od srdca, 
majú veľkú váhu. Aj keby to bol len hárok bieleho papiera.  
Dnes aj ja niekoho obdarujem. Nebude to celý môj majetok, no obdarujem 
ho z lásky. Z celého srdca. 

Kým pôjdem spať... 
 

Čo som dnes daroval(a)?................................................... 
A komu?........................................................Ten obdarovaný nemal 
sviatok, možno bol troška prekvapený, ale určite mal veľkú radosť. To je 
zázrak darčekov. Vďaka Ti, Pane, za ľudskú štedrosť.  
Amen. 



 

27. november 

Lk 21, 5-11 

Dobré ráno , milý môj Bože.   
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... 
 

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. 

28. november 

Lk 21, 12-19 

Hudba je, Pane, krásny dar!  
V žalmoch sa často spomína hudba a pieseň. A aj hudobné nástroje. Asi 
nikto v našom meste neprežije ani jediný deň bez hudby, pretože rádiá 
hrajú všade, kam sa pohneme. V obchode, v autobuse, v aute. Od rána 
znie hudba z každej strany. Mám rád(a) hudbu a ďakujem Ti za ňu. 
V kostole spievame pre Teba. Niektoré piesne sú vážne a nezrozumiteľné, 
na detských svätých omšiach ale spievame veselé detské  pesničky. Mám 
to veľmi rád(a). 
Svätá omša ľudí v Afrike je iná ako u nás. Videl(a) som ju v telke. Afričania 
nesedeli, ale spievali a tancovali. Ich bohoslužba vraj trvá oveľa dlhšie ako 
naša a je vždy plná hudby. Keby sme u nás tak tancovali, to by bolo, 
však? Každý Ti spieva a hrá ako je u neho zvykom, ale vo všetkých 
krajinách Ti hráme a spievame z lásky a s láskou. Hudba je Boží dar! 
  
 

Kým pôjdem spať... 
 

Dnes večer Ti zaspievam pieseň, ktorú mám najradšej. Pred Tebou sa 
nemusím hanbiť, aj keby môj hlas nebol stopercentný. Ty vieš, že Ti 
spievam srdcom, pravda? Počúvaj, Pane, moja pieseň pre Teba sa 
volá......................................................................  
Ďakujem za hudbu. Amen. 



 

29. november 

Lk 21, 20-28 

Si moje slnko, Pane. 
Tvoje lúče ma denne zohrievajú a láskajú. Premýšľam o nebeských 
telesách, ktoré spomínaš v dnešnom evanjeliu. Sú naozaj krásne 
a obrovské!!! 
Najradšej mám slniečko, ale mesiac je tiež veľmi čarovný. Najmä preto, že 
sa každú noc mení. Rastie a zmenšuje sa. Keď je v splne, vyzerá ako 
lopta a svieti tak silno, že všetky veci aj ľudia vrhajú sivé mesačné tiene. 
A keď je mesiac celkom stratený alebo celkom maličký, na nebi žiaria 
milióny Tvojich hviezd. Nedajú sa spočítať. Tvoj zázračný vesmír nemá 
koniec a jeho nádhera sa nedá preskúmať ani opísať. Rovnako ako Tvoja 
láska. Chválim Ťa a velebím Ťa, Pane, za Tvoju oblohu. Dnes budem 
častejšie dvíhať oči k nebu a obdivovať krásu, ktorú si pre mňa pripravil. 

 
Kým pôjdem spať... 
 

Zamračená obloha niekedy zakryje hviezdy a mesiac, takže ich nevidím. 
Viem však, že sú stále tam. V hmlistý deň sa nám slnko priamo neukáže, 
no svieti. A večer tiež nezmizne - svieti na druhej strane sveta.  
Ty si, Pane, taký istý. Si stále so mnou, aj keď Ťa nevidím.  
Tvoja obloha je nádherná.  
Vďaka, Pane, za nebeské zázraky. 

 

30. november 

Mt 4, 18-22 

Bože môj,  
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... 
 

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. 
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