
 

1. jún 

Jn 16, 23b – 28 

Kam letia moje prosby? 
Pane, kde skončia? Som len jedno z miliardy detí, ktoré Ti možno dnes 
ráno posielajú modlitbu. Dnes sa modlím za to, aby všetky modlitby 
všetkých detí na svete boli vypočuté. Ale ako je možné, že všetky 
vypočuješ, ako sa Ti v nebi nepopletú a nepomiešajú? Hovoríš nám, aby 
sme prosili a Ty nás vypočuješ. A kto klope, tomu otvoria dvere. 
Ty si láskavý a miluješ ma, vieš, po čom túžim. Vieš, o čo Ťa prosím. 
Moje modlitby aj modlitby ostatných detí i dospelých letia do neba ako 
vypustené balóniky. Vysoko, vysoko, k Tvojim ušiam. Ak si niekto myslí, 
že jeho modlitbu si nevypočul, nemá pravdu. Lebo Ty vypočuješ každú 
modlitbu. Ale splníš ju len vtedy a tak, aby bol šťastný ten, kto prosí. 
Na jeho spásu a na Tvoju slávu. Lebo sú aj modlitby, ktorých splnenie 
by nám uškodilo, však? Ty nám nikdy neuškodíš a vždy vypočuješ naše 
najhlbšie túžby. Plníš ich, ó, Pane, si úžasný!!!     

                                

Kým pôjdem spať...   
 

Pane, podarilo sa mi dnes na Teba spomenúť a poslať Ti aspoň krátku 
strelnú modlitbu?  
Vďaka, ak si mi pomohol v mojom úsilí.  
Prepáč, ak som zabudol (zabudla). 
Pomôž mi viac, nech Ti čo najčastejšie opakujem,  
ako ťa mám rád (rada). 

2. jún 

Jn 17, 20 – 26 

Milovaný Ocko, 
chceš, aby sme držali spolu. Myslím všetci my, ktorí Ťa ľúbime. 
A chceš, aby sme boli jednotní. Aby sa obrátili aj hriešnici a ľudia, 
ktorí zablúdili. Aby sme boli všetci jedno. 
Predstavujem si to ako skladačku. Ja som jeden dielik, moja maminka 
druhý, moja sestrička tretí, a tak ďalej. Miliardy dielikov. Túžiš po 
tom, aby sme spolu vytvorili krásny obraz. Aby sme všetci boli jedno. 
Ale nie aby sme boli rovnakí, veď koho by bavila skladačka, v ktorej by 
všetky dieliky vyzerali rovnako. Keby mali rovnakú farbu a tvar, obraz 
by veru nevyzeral dobre. Každý z nás je jedinečný inak farebný a inak 
vyrezaný dielik. Ak sa poskladáme, pochytáme sa navzájom za ruky a za 
srdiečka, Ty sa na nás pozrieš a uvidíš, aké krásne je Tvoje dielo. Už 
rozumiem, prečo si smutný, keď sa stratia niektorí ľudia. Sú ako 
stratené dieliky. Prosím, pohľadaj nás všetkých, aby sme už nikdy, 
nikdy, nevypadli z Tvojho nádherného obrazu, amen. 

                          

Kým pôjdem spať... 
 

 
Aký obraz som dnes vytvoril (vytvorila) doma, v škole? Pane, prepáč, že 
niekedy prevažovali sivé farby hnevu a zlosti. Teším sa však, že na 
obraze je i žlté svetlo slniečka, i červené teplo lásky, ktorú nám dávaš. 
Pane, vďaka za pestrý obraz dnešného dňa. 



 

3.jún 

Jn 16, 29 – 33 

Pane, premohol si svet. 
Hriešnici sa z neho tratia tak rýchlo, ako sa topí vosk na sviečke. Tak 
som to dnes počul(a) vo svätom Písme. Je to krásne prirovnanie. Oheň 
je horúci, vosk pri ňom nevydrží. Pomaly sa roztopí ako maslo na 
panvici. Ak je vosk ako naša zlosť a naše neprávosti, je veľmi krásne, 
že Tvoj oheň, Tvoja láska, ich roztopí. Premení ich na svetlo, na teplo, 
na krásu. Veď sa len pozri, ako krásne tancuje plameň na svieci. Keď 
sme vo tme, máme strach. Keď zapálime sviecu, strach sa stratí. 
Rovnako zmiznú naše zlosti – nevydržia v teple Tvojho svetla. 
Dnes sa modlím za krásny slnečný deň. Prosím Ťa, pomôž ľuďom 
v mojej rodine, ktorí sa na seba hnevajú, ktorí sú smutní alebo 
utrápení, roztopiť ich hnev a všetky spory. A ja v škole, ak sa na 
niekoho hnevám, alebo doma – ak sa doťahujem so súrodencami, dnes 
urobím všetko preto, aby sme sa uzmierili. Ďakujem, že nám svietiš.     

                                                                             

Kým pôjdem spať...   
 

Matka naša,  
koľko ľudí sa už k Tebe utiekalo 
v čase choroby? Koľko ľudí Ti denne  
ďakuje za pomoc a uzdravenie  
i za príhovor, keď v niečom zlyháme.  
Prihovor sa dnes aj za mňa,  
nech viac neopakujem svoje chyby.  
 

4. jún 

Jn 17, 1 – 11a 

Načo sme na svete? 
Pán Boh nás všetkých stvoril vo svojej láske a nekonečnej múdrosti. 
Daroval nám život. Je krásne, keď svojím životom oslavujeme nášho 
Nebeského Ocka. Ako často si však na to spomenieme? 
Ľudský život je preto krásny, že má svoj zmysel. Nie sme tu náhodou ani 
omylom. Najkrajší zmysel mu dáme vtedy, keď sa budeme usilovať žiť tak, 
aby sme Pána Boha oslavovali, nie zahanbovali. 
Dnes sa budem usilovať spomenúť si čo najčastejšie na Pána Boha – 
vždy keď si spomeniem, poviem mu len: Ďakujem, Ocko.    

                      Kým pôjdem spať... 
 

Ďakujem Ti, Pane, 
za dnešný deň, 
za to, že si stále so mnou, 
za mojich rodičov i súrodencov, 
za mojich spolužiakov – dnes najmä za___________________________, 
za pomoc pri písomke a skúšaní, 
za to, že ma tak veľmi miluješ. 



 

5. jún 

Jn 17, 11b – 19 

Písmo Sväté je plné slov. 
Často som počul(a), že Ty si naše Slovo. Znamená to, že slová, ktoré 
nám hovoríš v Novom Zákone a my ich počúvame a riadime sa podľa 
nich, budeme šťastní. Rozumiem tomu správne? Hoci som ešte malý(á), 
vo svojom živote som už povedal(a) toľko slov, že to asi ani nie je 
možné spočítať. Maminka hovorí, že by som nemusel(a) tak veľa 
rozprávať. A vraj veľa slov je zbytočných, dokonca mnohé slová 
dokážu aj zraniť. Poznám jedno príslovie, že by bolo lepšie, keby si 
radšej niekto zahryzol do jazyka, ako keď vypovie boľavé slovo. No 
existujú aj slová, ktoré majú takú vážnosť, že ich treba dodržať. 
Rôzne sľuby a záväzky. Podľa toho, ako vieme dodržať svoje slovo, 
ostatní ľudia vidia, či sme statoční alebo zbabelci. Pane, každé svoje 
slovo si dodržal. V Tebe sa naplnili Slová starých prorokov. Ani jedno 
Tvoje slovo nebolo zbytočné a už vôbec nikomu neublížilo. Kiežby som 
bol(a) ako Ty, Pane môj.             

                                      

 
 
 
 
Kým pôjdem spať...   
 

Dodržať slovo nie je vždy ľahké. 
Najmä my, deti, sa to ešte musíme naučiť. Prosím, Pane, nauč ma vážiť 
svoje slová, aby som nikomu neublížil(a) a aby moje slová neboli zbytočné. 
Pomôž mi dodržať slovo, každý sľub, 
ktorý niekomu dám, amen. 

6.jún 

Jn 17, 20 – 26 

Dnes nám hovoríš láske. 
Občas sa mi zdá, že Nový zákon je celý o láske. Tak často sa to slovo 
spomína. Na svätej omši, vo Svätom písme. Lásku vidím v Tvojej tvári 
na každom obraze, na ktorom si namaľovaný. Občas je to smutná láska, 
ale vždy je to láska. 
Dnes počúvam, ako si sa modlil k nebeskému Ockovi. Hovoril si toto: 
„...aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.“ 
Je to nádherná modlitba. Ty si vlastne prosil Ocka, aby nás miloval 
rovnako silno, ako miluje Teba. Veď niečo také sa my ani neodvažujeme 
prosiť. Ty túžiš byť v nás? Aj vo mne? Som dieťa a mám veľa chýb. 
Občas na seba nemôžem byť pyšný(á). Myslíš, že by sa Ti vo mne 
páčilo? Príď, Pane, prebývaj v mojom srdiečku. Veď ja viem, že ma 
vždy ľúbiš, amen.       

                                         

Kým pôjdem spať... 
 

Pane, dávam Ti svoje srdce. 
Prebývaj v ňom. Daj, nech Ťa nevyháňam zlými skutkami, svojou 
samoľúbosťou, pýchou, zlobou. Chcem ťa vždy vítať úsmevom 
a radostnou službou.  
Darilo sa mi to dnes? 



 

7. jún 

Jn 21, 15 – 19 

Milý Pane, 
pripravil si si trón v nebesiach. To miesto Ti predsa právom patrí. Trón 
je velikánska kráľovská stolička. Prečo mali králi vždy také nádherné 
sedadlá? Myslím, že kreslo alebo trón je symbol veľkej moci a nádhery. 
Trón ešte k tomu stál na vyvýšenom mieste preto, aby panovníci 
vyzerali nedosiahnuteľní, keď k nim prišli poddaní o radu alebo 
s prosbou. Nádherný a vyzdobený trón používali pre svoju pýchu. 
Tebe patrí všetka moc na nebi aj na zemi, takže by si mal sedieť na 
tom najkrajšom a najvyššom tróne. Ale nie preto, aby si sa nad nami 
vyvyšoval – naopak. Ty si sa ponížil až na smrť. Na tejto zemi sme Ti 
namiesto trónu pripravili kríž, a tak pokora a obeta zvíťazila nad 
pýchou. Ľudské tróny nemajú žiadnu cenu, ale ten Tvoj v nebi, trón 
vytesaný z Lásky, ten zostane na veky, amen.        

                                                                    

Kým pôjdem spať...  
 

Kráľovná apoštolov. 
Pod krížom Ti Tvoj Syn povedal,  
aby si sa stala Jánovou matkou.  
Tak si sa stala Matkou a Kráľovnou 
všetkých apoštolov a všetkých ľudí  
na svete. Apoštoli, anjeli aj všetci svätí  
sa Ti v nebi klaňajú. Dovoľ aj mne, 
milá Matka, dnes večer sa Ti pokloniť  
a povedať, ako veľmi Ťa ľúbim, amen. 
Zdravas´, Mária...  

8. jún 

Jn 21, 20 – 25 

Pane môj, 
premýšľam nad tým, ako Tvoji štyria učeníci – Marek, Matúš, Lukáš  a Ján 
po Tvojej smrti a po Tvojom slávnom zmŕtvychvstaní napísali štyri 
Evanjeliá. Zaznačili do nich všetko, čo s Tebou na tomto svete zažili. 
Koľko bolesti, radosti, predivných zázrakov a najmä koľko múdrosti je 
ukrytej v Novom Zákone. Mám pocit, akoby sa v ňom dala nájsť rada 
a riešenie na akékoľvek naše trápenie. 
Jeden z evanjelistov bol aj sv. Ján. Píše, že si ho, milý Ježiš, veľmi 
miloval. Páve preto Ti na kríži zveril do opatery svoju Matku Máriu. Svätý 
Ján splnil Tvoju poslednú vôľu a napísaním Evanjelia vydal svedectvo 
o Tebe. 
Dnes Ti chcem poďakovať za to, že máme Nový Zákon, ktorý nám 
rozpráva o Tebe. Amen. 

                                     
                                                                               

Kým pôjdem spať... 
 

Pane, vďaka za to, že ťa môžem spoznávať, že v Novom Zákone nájdem 
všetko o Tebe. Podarilo sa mi dnes nájsť čas na prečítanie aspoň 
niekoľkých veršov z evanjelií o Tebe? 
Pane, pomôž mi každý deň nájsť čas na čítanie Biblie. 
Chcem Ťa spoznať, nech Ťa môžem viac milovať. 
 



 

9. jún 
Jn 14,15–16.23b-26 

Duch Svätý, 
pošepkám Ti dnes tichú modlitbu. Pokúšam si predstaviť, ako vyzeráš, 
Si treťou Božskou osobou, si teda rovnako Boh ako náš Nebeský Boh 
Otec a ako Jeho Syn Ježiš Kristus. No ich si viem predstaviť, pretože 
ich vidím na obrazoch v kostole alebo na malých obrázkoch v mojej 
modlitebnej knižke. No Teba, milovaný Duch, zobrazujú umelci ako 
holubicu. Alebo som ešte počul(a), že si sa zjavil ako oheň – ako horiaci 
ker. 
Prosím, odpusť, že neviem, ako Ťa pochopiť. Viem, že nám dávaš 
múdrosť. Že zostupuješ na tých, ktorí Ťa milujú a prosia Boha Ocka, 
aby počuli Tvoj hlas. Som ešte dieťa, a tak si v mojich predstavách 
bielym hebkým vtáčikom. Prosím, sadni si do mojej dlane, aby som Ťa 
mohol(la) pohladiť po pierkach, amen.           

                                       Kým pôjdem spať...  
 

Pane, dnes je veľký deň a ja Ti chcem otvoriť svoje srdce. Daj mi svojho 
Ducha, nech mám vždy v srdci veľa lásky k Tebe i k ľuďom okolo mňa. 
Obdaruj ma svojimi darmi. 
Ako sa mi darilo ich dnes využiť? 

10. jún 

Jn 14, 23 – 26 

Milovaný Bože, 
je jún a ovocie ešte nedozrieva – len tie najskoršie jahôdky a čerešne. 
Predsa nám dnes píšeš o ovocí. No ako zvláštne sa nazýva ovocie, 
o ktorom nám hovoríš. Je to láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, 
láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Má veru 
prekrásne mená, lebo toto ovocie nerastie na stromoch, lež 
v srdiečkach a dušiach ľudí. Je to ovocie Ducha Svätého. Tak, ako sa 
na stromoch na jeseň ukážu plody a až po dlhom čakaní ich môžeme 
ochutnať, tak aj my ľudia, keď počúvame Ducha Svätého a snažíme sa 
byť dobrí, sme pre iných ľudí sladkí a príjemní. Ako osviežujúce ovocie. 
Mám rád(a) ovocie. Je sladké, voňavé a zasýti mi bruško. Duch Svätý, 
modlím sa za všetkých, ktorí Ťa nehľadajú, aby po Tebe zatúžili a tak 
sa náš svet stal jednou veľkou voňavou záhradou, amen. 

Kým pôjdem spať... 
 

Aké ovocie Ti dnes prinášam, Pane? Koľko dobrých vecí môžem uložiť na 
misku, ktorú Ti chcem dnes darovať?  Daj nech je tá miska nikdy nie je 
prázdna. 
Ďakujem Ti za tento nádherný deň, môj Pane. 



 

11. jún 

Mt 10, 7– 13 

Bože môj, 
občas ma hnevajú peniaze. Sú nesympatické, pretože sa pre ne ľudia 
hádajú, závidia si navzájom. Poznám prípady, keď sa najbližšia rodina 
nerozpráva, akoby si boli cudzí, a to len pre kúsok poľa, alebo nejaký 
starý nevyrovnaný dlh. Keď si posielal apoštolov do sveta, vravel si im, 
aby si nebrali majetok, aby sa nestrachovali o svoje živobytie. Že sa 
o nich postaráš. Viem, že aj o nás sa postaráš. 
Keby si zrušil peniaze na celom svete, čo by sa stalo? Boli by obchody, 
banky, poisťovne? Čo by moji rodičia dostali za prácu? Skúšam si to 
predstaviť, ale ide to ťažko. Náš svet je celý prepeniažkovaný... 
Áno, peniaze sú potrebné na to, aby sme mohli kupovať všetko 
potrebné na život – jedlo, bývanie, auto a benzín doň – aj veci pre 
zábavu – hračky, športové a školské potreby. Pane, pomáhaj nám, aby 
boli peniaze každému sluhom, nie pánom. Aby nikomu nechýbali a aby 
nikomu neubližovali. Len Ty si náš Pán! Amen.                                                                     

 
 
 
 

 

                                     
 
 

Kým pôjdem spať...   
 

Ďakujem Ti, Pane, za peniaze, 
ktoré moji rodičia zarábajú poctivou prácou, za ktoré si môžeme kúpiť 
všetko potrebné do domácnosti aj do školy, za ktoré môžeme kúpiť 
darčeky, ktoré môžeme darovať chudobným. Pomôž biednym nájsť 
dobrú prácu, aby mali ich deti všetko potrebné pre život – 
najmä jedlo, oblečenie, dom, či lieky. 
 

12. jún 

Mt 5, 17 – 19 

Milý Ježiš, 
v dnešnom čítaní počúvam, že si prišiel na tento svet nie preto, aby si 
zrušil Starý zákon, ale aby si ho naplnil. Vtedajší ľudia Ťa však 
nepochopili. Mysleli si, že im chceš „pokaziť“ ich náboženstvo. Zľakli 
sa, keď si im hovoril o láske a že je dôležitejšia ako všetky ostatné 
zákony. Ich viera bola ako veľký džbán. Ty si prišiel, aby si im ho 
naplnil Pravdou a Láskou. No oni sa zľakli, že im ho chceš rozbiť. Preto 
Ťa zabili. Ty si však ten kalich naplnil práve svojím Zmŕtvychvstaním. 
Potom sa ľudia rozdelili na dve skupiny. Niektorí si chceli nechať svoj 
starý džbán nezmenený – presne taký, aký bol pred Tvojím narodením. 
Iní ľudia pochopili, že plný džbán je oveľa lepší a že práve ten plný 
džbán ich zachráni od večného smädu – veď je plný živej vody – Tvojej 
Lásky a Spásy. Pane, naplň nás všetkých až po okraj, aby v nás už 
nebolo miesto na zlobu, nenávisť ani na trápenie. Amen.    

                                          
 

                                  

Kým pôjdem spať... 
 

Pane môj, Ty si živá voda.  
Dnes večer Ti chcem poďakovať  
za to, že tíšiš náš smäd.  
Stvoril si vodu, aby nás napájala a daroval si nám lásku, 
aby nás napĺňala. Prosím pomáhaj všetkým ľuďom, aby nikdy neboli 
smädní po vode ani po Láske, amen. 



 

13. jún 
Jn 17,1-2.9.14-26 

Dnes je Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. 
Ešte v Starom zákone prinášali židia Bohu obety zvierat na dôkaz svojej 
oddanosti. Dnes nám, Bože, hovoríš, že nechceš obetu zvierat. Poslal si 
svojho Syna, aby sa on stal tým obetným baránkom, ktorý nám môže 
otvoriť nebo. On sa za nás obetoval. Plnil tvoju vôľu. 
Aj odo mňa chceš ochotu vždy plniť tvoju vôľu – poslúchať rodičov, 
kňazov a najmä: milovať ťa. Pane, chcem ťa milovať z celého svojho 
srdca, chcem robiť dobré veci, ktorými ťa vždy poteším.  
Dnes sa chcem z lásky k tebe niečoho vzdať. Čo to bude? 

                      

                                                   
 
 
 

 

Kým pôjdem spať...   
 

Pane, chcem ťa milovať –  
a nie vždy sa mi to darí. Ako často na teba zabúdam! Prepáč. 
Prinášam ti dnes svoju malú obetu z lásky:  
 
________________________________________________________________ 
Je to drobnosť – ale verím, že ti urobí radosť. 
Ďakujem ti za všetko. Milujem ťa, Pane. 
 

14. jún 

Mt 5, 27 – 32 

Keď som bol(a) malý(á), 
všeličoho som sa bál(a). Aj dnes mám strach z rôznych vecí, no myslím, 
že najviac detí sa bojí tmy. Prečo? Veď keď zhasnem v izbičke, nič 
okrem zhasnutej žiarovky sa v nej nezmení...Nepribudne ani 
neodbudne, nijaké veci neožijú. Keď vzápätí zažnem, všetko je presne 
tak, ako predtým. Keď je tma, nevidím na veci a to ma straší. Môžem 
do hocičoho naraziť. Nemôžem skontrolovať, kto je v mojej izbe. 
A hoci sa po chvíli moje oči prispôsobia, začnem vidieť obrysy 
predmetov, v tme nikdy nevidím ich farby. Všetko je tmavosivé alebo 
čierne. Svetlo však dáva veciam farbu a očiam radosť. Vo svetle vidím 
aj najmenšie detaily na každom predmete. Vo svetle vidím tváre ľudí 
tak dobre, že rozoznám, ako sa cítia – či sú smutní alebo veselí. V tme 
ma môžu oklamať – vo svetle nie. Svetlo je pravda, Pane. Ty si Svetlo! 
Buď naveky zvelebený a oslávený, amen! 

                                 
                                  

Kým pôjdem spať... 
 

Ďakujem Ti za svetlo. 
Za také, ktoré nám ožiarilo dom,  
Vďaka ktorému som si mohol(a) písať úlohy  
alebo čítať super knihu.  
Svetlo v našom dome je veľmi potrebné.  
A ďakujem Ti aj za svetlo v našej 
duši – za maminkino a ockovo svetlo. Vidím ho, keď sa na mňa milo 
usmievajú. Ďakujem, že Ty si naším Svetlom, amen. 



 

15. jún 

Mt 5, 33 – 37  

V dnešnom čítaní nám, Pane, 
hovoríš o prísahe. Aby sme nikdy neprisahali. A krivá prísaha je veľký 
hriech. Myslím, že občas musíme prisahať. Ocko spomínal, že skladal 
vojenskú prísahu. A aj manželský sľub – aj to je prísaha pred Tvojou 
tvárou. Keď niekoho predvolajú na súd, predtým , ako začne hovoriť, sľúbi, 
že bude hovoriť len čistú pravdu. Ak takto prisahá a potom klame, dopúšťa 
sa veľkej zloby. Môžu preto odsúdiť nevinného človeka! A ak sa zistí, že 
vypovedal klamstvo, pôjde do väzenia. Pravda je veľmi vzácna vec – taká 
vzácna, že ju chránia aj naše – ľudské – zákony. Pravda je taká vzácna 
v Tvojich očiach, Pane, že nám radíš, aby sme nikdy neprisahali. My ľudia 
totiž často považujeme klamstvo za pravdu, často sa pomýlime, alebo 
pravdu jednoducho nerozoznáme. Mám rád(a) pravdu, Pane. Býva v srdci. 
Preto vravíme: „Ruku na srdce...“  Prosím, ochraňuj ma pred klamstvom. 
Aj všetkých mojich blízkych, amen. 

                                   
 

 

                                     
 
 

Kým pôjdem spať...   
 

Ďakujem Ti za to,  
že ma učíš rozoznávať  
pravdu od klamstva.  
Že je klamstvo nakoniec  
vždy potrestané a pravda  
zvíťazí nielen v rozprávkach, ale aj v živote. Keď sa sporíme v škole 
alebo doma, dospelí nám pomáhajú hľadať pravdu.  
Ďakujem za týchto pomocníkov.  
Odmeň ich svojou láskou. 

16. jún 

Jn 16, 12 – 15 

V škole sme sa učili, 
že Boh je len jeden a v troch Božských osobách. Tie tri osoby sú Boh 
Otec, Boh Syn a Duch Svätý. Dnes je sviatok Najsvätejšej Trojice, 
preto sa pomodlím ku každému z Teba, Bože. 
Nebeský Ocko, ďakujem Ti, že si stvoril tento svet, že ho s láskou 
riadiš a opatruješ. 
Nebeský Syn, Ježiš Kristus, ďakujem Ti, že si nás vykúpil, že si 
smrťou zaplatil za naše hriechy a vstal si z mŕtvych. Že si porazil zlo. 
Nebeský Duch Svätý, ďakujem Ti, že ma denne sprevádzaš a napĺňaš, 
že mi pomáhaš v ťažkých chvíľach a dodávaš mi silu. 
Jeden nebeský Bože, buď navždy zvelebený a oslávený, amen!!! 

 
                                  

Kým pôjdem spať... 
 

Ďakujem Ti,  
Pane, za všetko, čo mi dávaš. Za to, že sa mi dávaš v plnosti ako Otec, 
Syn aj Duch Svätý. Daj, nech si to čo najviac uvedomujem. 
Ako sa mi to darilo dnes? 



 

17. jún 

Mt 5, 38 – 42 

To, čo mi dnes hovoríš, Pane, 
je veľká vec. A aj poriadne ťažká. Keď ma niekto udrie, mám nastaviť 
druhé líce. Ale to riadne bolí! Rozumiem tomu, čo odo mňa chceš – 
chceš, aby som ďalej nešíril (a) zlo. Ak totiž vrátim ranu, môj protivník 
mi dá ďalšiu. Možno sa pridajú aj ostatní spolužiaci. A k facke sa pridá 
krik, nadávky a urážky. Ak si svoj spor nebudeme vedieť vyriešiť sami, 
prídu dospelí, nastane vyšetrovanie. Čo sa stalo a kto všetko začal? 
Ak mi niekto ublíži nie na tele ale na duši, a ja budem v duši pripravovať 
pomstu, zlo sa bude len zväčšovať. Pomstím sa, môj protivník pripraví 
ešte horšiu odvetu a ja potom ešte pritvrdím... kde bude koniec? Zlo je 
ako snehová guľa – ak ju nezastavíme, valí sa z kopca a narastie na 
lavínu, ktorá môže všetkých zasypať. Pane, zadrž moju ruku, keď sa 
chystá k úderu. Nauč ma riešiť nezhody rozumne a bez urážok. Túžim 
byť ten rytier, ktorý vždy zabráni zlu, aby sa šírilo ďalej, amen. 

 
 
 
 

 

                                     
 
 

Kým pôjdem spať...   
 

Ďakujem za svojich spolužiakov. Viem, že sa ešte len učíme vychádzať 
spolu ako priatelia, ako bratia a sestry. Nie vždy sa nám to darí. Keď 
myslíme len na seba, často sa dostávame do sporov. Prosím, nauč nás 
priateliť sa, nehádať sa a ak máme rozdielne názory,  
pomáhaj nám hľadať pravdu. 

18. jún 

Mt 5, 43 – 48 

Pane, 
dnes som videl(a) na obrázku diamant a nemôžem uveriť, aký je krásny 
a dokonalý! Veľa vecí v prírode, veľa z Tvojho stvorenia, je úžasné, 
súmerné, dokonalé, až je ťažké uveriť vlastným očiam. Drahé kamene 
žiaria a trbliecu sa, majú prekrásne farby a tvary. Tvoje morské 
živočíchy, kvety, stromy – aj my, ľudia – celé Tvoje stvorenie je ako 
sen. No naozaj dokonalý môžeš byť len Ty. Dnes nám vravíš, aby sme 
boli dokonalí ako je dokonalí náš nebeský Otec. Také čosi je predsa 
nemožné! Mám veľa chýb, Pane, Ty to vieš. No s Tvojou pomocou sa 
môžem zbavovať jednej chyby za druhou, ak sa budem veľmi snažiť, 
však? Rád by som bol(a) dokonalý(á) ako Ty, Pane. Prosím, pomáhaj mi 
spoznať svoje nedokonalosti a zbaviť sa ich, aby si mal zo mňa radosť, 
amen.        

               
                                        

                                  

Kým pôjdem spať... 
 

Milý Ježiš, ďakujem Ti, že mi pomáhaš, keď sa snažím byť lepší(ia). Aj 
keď sa mi vôbec nedarí, aj keď mám neúspechy, cítim, že si pri mne 
a povzbudzuješ ma. Ďakujem za rodičov, ktorí sú mi veľmi nápomocní. 
Viem, že ma chcú dobre vychovať, hoci výchova je pre mňa často 
poriadne nepríjemná a pre nich náročná. Ďakujem za  
Tvoju dokonalosť, ktorej sa túžim podobať.  



 

19. jún 

Mt 6,1-6.16-18 

Pane Bože, 
ty vidíš aj v skrytosti. Nemôžem pred Tebou nič utajiť. Vieš o mne 
úplne všetko – vidíš moje dobré skutky, aj tie zlé. Na jednej strane je 
to veľká výhoda. Cítim sa v úplnom bezpečí,. Keď viem, že sa na mňa 
neustále pozeráš, ani na moment ma nespustíš z očí. No na druhej 
strane sa hanbím... Sú veci, ktoré by som Ti najradšej zatajil(a), 
pretože sa nimi naozaj nemôžem chváliť. No Ty si vševediaci Boh, 
poznáš aj tú najtajnejšiu myšlienku, ktorá sa zrodí v mojej hlave. 
Teší ma, že ak urobím dobrý skutok, nemusím sa ním chváliť. Veď Ty 
o ňom, dávno vieš. Tvoj Duch Svätý mi ju pošepkal. Nemusím sa 
vychvaľovať, stačí, že som Ti urobil(a) radosť a že som dobrým 
skutkom pomohol(a) alebo potešil(a) svojich blízkych. Veď taký „tajný“ 
dobrý skutok ma v Tvojich očiach obrovskú cenu, však? Ako je slimáčik 
ukrytý v ulite, tak chcem svoje dobré skutky konať v skrytosti 
a v pokore, amen. 

                        
 
 

 

                                     
 

Kým pôjdem spať...   
 

Milovaný Bože, ďakujem za to, že si stále so mnou. Nespustíš ma z očí, 
ochraňuješ ma a pomáhaš mi na každom kroku. Po celý školský rok si 
sedel vedľa mňa v lavici a dával si pozor na všetky moje skutky. 
Opatruj všetkých mojich spolužiakov  
a všetky deti na svete, prosím. 
Otče náš...  

20. jún 

Lk 9, 11b – 17 

Dnes je veľký sviatok! 
Dnes je sviatok Božieho tela a krvi. Mnohí kresťania budú dnes spolu 
kráčať ulicami svojich miest, aby ukázali všetkým, aká drahá je pre 
nich Tvoja krv a Tvoje telo. Takýto sprievod sa vola procesia. Je to 
veľmi zaujímavé. Dospelí, starí, mladí, deti – všetci kráčajú spoločne, 
akoby boli na veľkej prechádzke alebo na školskom výlete. Ale 
nekráčajú len tak – oni takto chcú vyjadriť svoju lásku k Tebe 
a kráčajú hrdo, aby všetci videli, čo pre nich znamenáš. V rukách držia 
obrazy – maľované alebo vyšívané – a krásne vlajky. Malé dievčatá sypú 
kvety po ulici. Keď procesia odíde, ulica je plná farebných lupeňov. 
Zostáva slávnostná a voňavá – veď práve po nej prešiel Kráľ. Pane, 
pomôž mi, aby som sa nikdy nehanbil(a) za svoju lásku k Tebe, aby som 
ju vedel(a) tak hrdo ukázať, ako ju ukazujú ľudia pri kresťanských 
procesiách, amen. 

                          
 

                                  

Kým pôjdem spať... 
 

Pane Ježišu,  
verím, že si opravdivo  
a skutočne prítomný 
v Najsvätejšej Sviatosti  
ako Boh a človek. 
Verím, že ma miluješ.  
Aj ja Ťa chcem dokonale milovať. 
Ty, Bože, si moja sila. Túžim po tebe. 
A pretože ťa práve teraz neprijímam v Oltárnej Sviatosti, prosím príď ku 
mne aspoň duchovne a urob si vo mne príbytok. Pane zostaň so mnou  
a nedopusť, aby som sa od teba odlúčil (odlúčila).   
Amen. 
 
 



 

21. jún 

Mt 6, 19 - 23 

Moja mamička mi často vraví, 
že som jej poklad. Jasné, že sa netrbliecem a už vôbec nie som zo 
zlata, ona však vraví, že mám pre ňu väčšiu cenu ako ten najvzácnejší 
poklad na svete. A Ty mi dnes vravíš, Pane, že naše srdce je tam, kde je 
náš poklad. Často teda myslíme, ľúbime a staráme sa o náš „poklad“. 
Všetky poklady sveta sú však pominuteľné. Aj najdrahší diamant možno 
stratiť, mince zhrdzavejú, peniaze sa potrhajú... Preto nám radíš, aby 
sme mali svoje srdiečka prilepené nie k peniazom, nie k majetku, 
k veciam, ktoré majú krátke trvanie, ale k Tebe a Tvojmu kráľovstvu, 
ktoré je večné. Vravíš, že keď pôjdeme jedného dňa na druhý svet, 
nijaké mince si tam nevezmeme. Ani drahokamy. Len poklad, ktorý bude 
ukrytý v našom srdiečku, si tam budeme môcť zobrať. Milý Pane, 
stráž, prosím, moje srdce, aby nebežalo za vecami a trblietavými 
pozlátkami, ale len za Tebou, amen.                        

                        
 

 

                                     
 
 

Kým pôjdem spať...   
 

Ďakujem Ti , Pane, 
že opatruješ moje srdiečko. Vieš, aj mne sa páčia moderné drahé 
hračky. Rád(a) by som mala krásne veci, vysnívané zvieratko alebo by 
som rád (a) chodila na šport, či krúžok, ktorý je pridrahý. Viem, že 
nemôžem mať všetko a že sú to len krátkodobé veci.  
Viem, že Teba môžem mať naplno  
a že si môj pravý poklad! 

22. jún 

Mt 6, 24 – 34 

Nebo je plné okrídlených spevavcov! 
Už od skorého rána si čvirikajú a štebocú, lietajú si vysoko k slnku, 
hojdajú sa v konároch stromov. Pritom sú veľmi krehké a zraniteľné. 
Akoby sa však vôbec nebáli. Len sa radujú zo života. 
V dnešnom čítaní ich spomínaš, Pane, a dávaš nám ich za vzor. Pretože 
sa nestrachujú a neplačú neustále nad tým, že nemajú krásne veľké 
domy a že musia mnohé z nich na zimu odlietať veľmi veľmi ďaleko, 
aby nezmrzli. Hovoríš, že sa o nás postaráš rovnako dobre, ako o svoje 
nebeské vtáčiky, takže sa nemáme toľko strachovať. Pane, my ľudia 
veľmi myslíme na budúcnosť, a to je správne. Moji rodičia sa snažia 
gazdovať rozumne, starajú sa, aby sme mali čo jesť a aby sme mali 
strechu nad hlavou. Ty nás však učíš, aby sme sa nedali celkom opantať 
starosťami o veci okolo nás. Najdôležitejšia je naša vzájomná láska. 
A keď Ti zveríme svoje starosti, Ty sa postaráš. Si úžasný!  

                          
                                                          

                                  

Kým pôjdem spať... 
 

V dnešný večer Ti  
chcem poďakovať  
za zvieratká, ktoré sú  
pre nás veľkým potešením. Mám ich veľmi rád(a), všetky. Snažím sa ich 
ochraňovať a učiť sa o nich, lebo sú Tvojím úžasným stvorením. 
Viem, že si nám ich stvoril pre radosť a chválim Ťa 
za ne celou svojou dušou. 



 

23. jún 

Lk 9, 18 - 24 

Každý deň je iný, Pane. 
Celý Tvoj svet je nesmierne rozmanitý. Tak, ako ani dva kvietky, ľudia, 
kamene na svete nie sú rovnaké, ani dva dni v celučičkej histórii sveta 
neboli rovnaké. A ani nikdy nebudú. Neviem, kto dokáže spočítať 
všetky dni od stvorenia sveta... No môžeme spočítať dni od Tvojho 
príchodu na svet, od Tvojho umučenia a zmŕtvychvstania. Aspoň 
približne. Svojim učeníkom si, Pane, povedal, aby každý deň vzali na 
plecia svoj kríž a nasledovali Ťa. Odvtedy prešlo mnoho dní a po svete 
chodili miliardy Tvojich učeníkov. Aj dnes chodíme po svete a tak, ako 
si nám kázal, každý nový deň chceme ísť za Tebou. Som ešte dieťa, ale 
už viem, že si nesiem svoj kríž. Sú to moje starosti, moje radosti, 
všetko, čo na svete patrí len mne, čo si nesiem, vo svojom srdiečku. Aj 
strach a obavy, aj radosť a túžby. A nemám strach, pretože si stále so 
mnou a neustále mi pomáhaš vo všetkom, čo robím. Ani jeden z mojich 
dní nebude rovnaký s nejakým iným dňom. No všetky budú krásne, ak 
budeš stáť pri mne, amen. 

                                         
 

 

                                     
 

Kým pôjdem spať...   
 

Milý Pane, dnes večer 
myslím na všetky deti sveta.  
Ozaj nie sú ani dve rovnaké?  
Ani identické dvojčatá?  
A nie len teraz, nikdy nebolo  
a nikdy nebude na svete 
rovnaké mláďatko, ako som ja!  
Je to veľký zázrak a ja Ti zaň túžim 
poďakovať. Ďakujem za všetky deti, za to, že každé je jedinečné a že 
nás všetky miluješ svojou obrovskou láskou! 

24. jún 

Lk 1, 57 – 66.80 

Svätý Ján bol Tvoj príbuzný, však? 
Panna Mária ešte pred Tvojím narodením navštívila Alžbetu, mamičku 
svätého Jána. Obe čakali bábätko – Panna Mária Teba a Alžbeta čakala 
Jána. Takže ste boli rovnako starí. A Ján ako prvý o Tebe hovoril 
všetkým ľuďom. Nebál sa a nahlas zvestoval, že prídeš a zmeníš celý 
svet. Žil veľmi skromne a neúnavne hovoril ľuďom pravdu. A pre tú 
pravdu nakoniec aj zomrel. Počúvam, že svätý Ján Ti pripravoval cestu. 
Krstil ľudí a pokrstil aj Teba. Boli ste kamaráti, však? 
Dnes má svätý Ján sviatok. Preto sa dnes pomodlím za všetkých 
Jankov, ktorých poznám. Na Slovensku žije veľa chlapcov s týmto 
menom. A v minulosti ich bolo ešte viac. Ľudia si chcú uctiť svätého 
Jána a poprosiť ho, aby sa stal naším orodovníkom v nebi. Svätý Ján, 
oroduj za nás, aby sme aj my boli takí statoční a aby sme tak ľúbili 
Pána Boha, ako ty, amen. 

                           
                                                          

                                  

Kým pôjdem spať... 
 

Milý Bože, vo svojom  
okolí poznám 
 ....................... Jánov.  
Poznám aj veľa 
ľudových piesní a rozprávok,  
v ktorých vystupuje Janko.  
Svätý Ján nás učí  
statočnosti a skromnosti.  
Prosím, dopraj všetkým nositeľom jeho 
mena rovnaké vlastnosti a veľkú lásku k Tebe, amen. 
 



 

25. jún 

Mt 7, 6.12 - 14 

Milý Bože, 
prasiatka a perly, ktoré sa spomínajú v dnešnom čítaní, poznám. Ľudia 
toto slovné spojenie často používajú. Keď chcú povedať, že niekto 
niečoho nie je hoden, povie: „Nehádžte perly sviniam.“ Myslí tým, že 
také prasiatko nevie oceniť hodnotu perál. Pokojne po nich postúpa, 
možno ich skúsi zožrať, alebo si ich nebude všímať. Krásu a hodnotu 
perál vie oceniť len človek. 
Pane, všetci nemáme rovnaké oči. Nemám na mysli farbu ani ich 
veľkosť, skôr myslím na krásu, ktorú vieme očami zachytiť. Zatiaľ čo 
sa jeden z nás nadchýna krásou západu slnka, iný ju vôbec nevidí. Keď 
sa zadívame na oblaky, ja vidím v mraku kvet, môj priateľ v tom istom 
oblaku spozoruje tvar psíka. Tvoje slová, Tvoju lásku tiež nevieme 
vnímať rovnako. Niekoho Tvoje písmo osloví až na dno srdca, iný človek 
akoby nepočul ani slovo. Často hovoríš : „Kto má uši, nech počúva.“ 
Prosím, Pane, daruj mi pozorné uši a vnímavé oči, aby som Tvoje slová 
nielen počul(a), ale aj počúval(a), amen. 

       
 

                                     
 
 

Kým pôjdem spať...   
 

Pane, ďakujem Ti dnes za svoje oči a uši. Po celý školský rok som 
vďaka nim mohol(la) vnímať všetky úžasné informácie o svete. Ďakujem 
aj za svoje srdce, vďaka ktorému som mohol(a) cítiť Tvoju prítomnosť 
a lásku.  

26. jún 

Mt 7, 15 – 20 

Ako rozoznám dobrého človeka? 
Ako rozoznám Tvojho ozajstného kresťana, nasledovateľa? Nemajú 
zvláštnu farbu očí, hoci často ich oči skrývajú tajomné príjemné 
svetlo. Nemajú na čele napísané : „Ja som Ježišov priateľ“ hoci často 
to vidno v ich úsmeve. Dobrý človek nikde nevykrikuje, nevystatuje sa 
svojou dobrotou. Je ako strom, ktorý rodí dobré ovocie. V dnešnom 
čítaní o tom hovoríš – že dobrý človek sa pozná podľa dobrých skutkov, 
tak, ako podľa ovocia spoznáme dobrý strom. Darmo bude strom 
nádherný, urastený, rovný, až k nebu sa týčiaci, keď jeho ovocie bude 
trpké alebo dokonca jedovaté. Taký strom každý vypíli a vyhodí zo 
svojej záhrady. A naopak, aj celkom nepatrný, skromný a pokrútený 
krík môže vydať sladulinké maliny, mňam! 
Pane, chcem byť Tvojím sladkým ovocím, aby so mňa mali všetci moji 
blízki úžitok a radosť, amen.      

                                             
                                                          

                                  

Kým pôjdem spať... 
 

Ďakujem Ti, Pane,  
za leto. Za všetky  
krásy a radosti, 
 ktoré prináša.  
Za všetko to svieže  
a sladučké ovocie,  
za slnko, vodu, svieži vetrík 
a slobodu, ktorú cez prázdniny  
môžem prežívať. Už o pár dní dostanem 
vysvedčenie – ovocie mojej celoročnej práce. Ďakujem Ti  
za Tvoju každodennú pomoc, Pane môj. 



 

27. jún 

Mt 7, 21 – 29 

Pane môj, 
múdry človek si postavil domček na skale a hlupák na piesku. Mám 
rád(a) toto podobenstvo, pretože si viem celkom živo predstaviť, ako 
také domy potom vydržali búrku, dážď a krupobitie. Veď už keď som 
bol(a) celkom mal(á), hral(a) som sa v piesku, staval(a) som hrady. Keď 
som chcel(a), aby mi moja stavba dlho vydržala, postavil(a) som ju na 
múriku, alebo na doske – na niečom tvrdom a pevnom, aby sa nezrútila. 
Naši ma učia, aby som si vedel(a) vybrať, čo je dôležité. Počítačové 
hry sú fajn, aj futbal na dvore je super, lenže ak pre ne zanedbám 
úlohy a učenie, v čase skúšok a testov budem mať veľké problémy. 
Teraz je školský rok už za mnou, vysvedčenie ukáže, či som staval(a) 
na dobrých základoch. Pane, Ty si pre nás ten najlepší základ. Môžeme 
dokázať veľké veci, môžeme postaviť úžasné diela, ktoré sa budú 
týčiť až do neba – ak budeš ich základom Ty, vydržia všetko, nezrútia 
sa! Pane, buď pri mne vždy, keď sa pustím do nejakého diela. Buď 
mojím základom, prosím, amen.      

 

                                     
 
 

Kým pôjdem spať...  
 
  
 

 
 
Milý Bože, napíšem Ti, či som spokojný(á) s práve končiacim sa 
školským rokom. Čo sa mi podarilo?  
________________________________________________________ 
Za čo chcem najviac poďakovať? 
________________________________________________________ 

28. jún 

Lk 15, 3 – 7 

Pane môj, 
nie vždy sa mi všetko podarí tak, ako si predstavujem. Stáva sa, že 
občas pokazím písomku, test či odpoveď v škole. Som preto smutný (á). 
Ale dobré na tom je, že mi vždy dajú šancu na opravu. 
Tak, ako sa občas pomýlim v počítaní alebo v správaní, rovnako sa mi 
pritrafí aj chyba v láske – občas sa nesprávam tak, ako by som mal(a). 
najsmutnejší(ia) som, keď niekomu ublížim. Cítim sa vtedy ako stratená 
ovečka v tŕní, ktorá sa nemôže pohnúť. Neviem, ako sa ospravedlniť, 
ako odčiniť všetko zlo. Našťastie Ty mi vždy dávaš možnosť. Stačí, 
keď k Tebe vystriem ruku. Vytiahneš ma z každého tŕnia – aj 
z priepasti. Milý Pane, ďakujem, Ti, že môžem byť Tvoja ovečka a že 
Ty si môj láskavý Pastier, amen.   

                         
                                                          

                                  

Kým pôjdem spať... 
 

...túžim Ti poďakovať za to, že robím aj chyby. Vieš prečo? Mám 
spolužiakov, ktorí sú vždy perfektní a sú preto veľmi pyšní. Pane, chcem 
byť stále lepší(ia) vo všetkom, no nedovoľ prosím, aby ma opantala  
pýcha. A keď urobím chybu, odpusť mi, prosím  
a pomôž mi ju napraviť, amen. 
 



 

29. jún 

Mt 8, 5 - 17 

Milý Bože, 
dnes je sviatok svätého Petra a svätého Pavla. Obaja sú Tvoji milovaní 
učeníci. Svätému Petrovi si zveril svoju cirkev. Jeho meno - Peter 
znamená skala. Veľký a mocný kameň na ktorom si  postavil svoju cirkev. 
Kameň je veľmi pevný základ, kamenný dom vydrží všetky búrky 
i povodne. 
Aj svätý Pavol Ťa veľmi miloval. Zanechal nám nádherné svedectvo 
o láske. Bol Tvojím neúnavným ohlasovateľom.  
Pane, po celý rok si pripomíname ľudí, ktorí sa narodili ako my, mali svoje 
trápenia a starosti, borili sa s mnohými skúškami a zvládli ich tak úžasne, 
že sa stali svätými. Prosím, pomáhaj mi, aby som sa aj ja snažil(a) 
neustále zdokonaľovať, aby si mohol byť na mňa pyšný, amen. 

                   
 

                                     
 
 

Kým pôjdem spať...   
 
Pane, mnohé mená niečo znamenajú. Peter je skala.  Moje meno 
znamená................................................. Rodičia nám vyberajú mená aj 
podľa toho, ktorého patróna pre nás v nebi vyberú. Svätý Peter a Pavol, 
orodujte za nás. Nie len za tých, ktorí nosia vaše mená, 
ale za všetkých ľudí, amen. 

30. jún 

Lk 9, 51 - 62 

Pane, dnešnú nedeľu mi ukazuješ ľudí, ktorých si volal, aby išli za Tebou. 
Lenže oni to odmietli a hľadali množstvo dôvodov a výhovoriek. 
Aj ja často hľadám výhovorku, prečo sa nedá to, a prečo nejde ono. 
Budem hľadať výhovorku, keď aj mňa budeš volať? A budem Ťa vôbec 
počuť? 
Pane, daj mi čisté srdce, nech vždy počujem Tvoj hla. Daj mi ochotné 
srdce, nech na Tvoje volanie vždy súhlasne odpovedám. Aj dnes. Pomôž 
mi prežiť naplno dnešnú svätú omšu. Chcem všetko pozorne počúvať 
a modliť sa spolu so všetkými zúčastnenými veriacimi. Teším sa, lebo tam 
budeš aj Ty.                                                              

                             
                                  

Kým pôjdem spať... 
 

Otče, ďakujem Ti za svätú omšu, za to, že si mi pomohol lepšie sa 
sústrediť. Nauč ma sústredene prežívať každú svätú omšu. Chcem sa 
v nej s Tebou stretávať, otvoriť sa Ti  
a postupne nájsť cestu, po ktorej  
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