
 

1. júl 

Mt 8, 18 - 22 

Nevieš si ani predstaviť, ako musí byť ľuďom, ktorí nemajú domov a 

strechu nad hlavou. Určite takých vídaš. Možno cestou do školy a zo 

školy, alebo keď ideš do kostola na svätú omšu. Je ich naozaj veľa. Ale 

predstav si, že čosi podobné vyhlásil o sebe sám Boží Syn, Ježiš Kristus! 

Povieš si: Ako je to možné? Veď mal dom v Nazarete, tam predsa býval. 

To áno, ale počas trojročného účinkovania na verejnosti bol stále na 

cestách.  

Pán Ježiš chce mať domov v ľudskom srdci. Chce formovať vnútro, aby 

sme my sami boli lepšími ľuďmi a aj dôstojnejšími chrámami, v ktorých 

chce prebývať on sám. Aj cez prázdniny. 

                                                         
 

Kým pôjdem spať...   
 

Dni voľna sa práve začínajú.  

Prázdniny, to áno, ale nie  

prázdne dni, dni bez Teba,  

Pane Ježišu! S tebou ten čas  

bude krajší a zmysluplnejší.  

Amen. 

 

2. júl 

Lk 1, 39 – 56 

V deň sviatku Panny Márie 

počúvam krásnu pieseň. Páči sa mi aj ako báseň, no keď sa spojí 

s melódiou, akoby som pred očami videl(a) krásnu Pannu Máriu 

s bruškom, ktorá je šťastná, usmieva sa a velebí svojho Boha s veľkou 

nežnosťou. 

Keď stretnem v meste pani s bruškom, vidím, že každá je krásna 

a vyžaruje z nej veľká láska. Ľudské mamičky sú najkrajšie vtedy, keď 

čakajú bábätko. V brušku panny Márie bol Boží synček. O čo krajšia 

a šťastnejšia ako ľudské mamy teda musela byť Matka samotného 

Boha? Tak krásne spievala o Pánu Bohu! Nikto na zemi nikdy nebol a nie 

je ani nebude tak blízko Bohu, ako Panna Mária. Ukrýval sa v jej brušku 

a potom ho láskala v náručí. 

Panna Mária, nebeská Matka, prosím opatruj všetky bábätká, aby boli 

zdravé a šťastné v bruškách svojich mám - aj keď sa potom narodia.      

                                                                                        

Kým pôjdem spať... 
 

Premýšľam o budúcich  

mamičkách.  

Mám mladšieho súrodenca? 

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

Pomáhal(a) som už niekedy  

tehotnej žene?.........................  

Ako?....................................... 

Prosím o ochranu a pomoc  

pre každú budúcu mamičku.  

V deň Tvojho sviatku,  

Panna Mária, prijmi moju  

modlitbu, prosím, ako poďakovanie  

za to, že si súhlasila s Božím plánom, amen. 

Zdravas Mária... 

 



 

3. júl 

Jn 20, 24 – 29 
 

Svätý Tomáš 

uveril v zmŕtvychvstanie vtedy, keď počul Tvoj hlas, Pane, a uvidel Tvoje 

rany. Neviem, či si bol z toho smutný. Myslím, že áno. A povedal si, že tí 

ľudia sú blahoslavení, ktorí nevideli a uverili.  

Tvojho Ocka, Pane Ježišu, nikdy nikto nevidel. No Ty si chodil po tomto 

svete, dotýkal si sa ľudí, liečil si ich choroby a tíšil si ich hlad. Robíš to 

stále, bez prestania, a budeš nás ľúbiť večne – prečo je teda také ťažké 

uveriť, že si? Mnoho ľudí je neveriacich. A existujú aj ľudia, ktorí sa Ti 

vysmievajú, alebo Ťa urážajú. Ako veľmi Ťa musí bolieť, keď ťa urážajú 

ľudia, pre ktorých si zomrel na kríži... 

Svätý Tomáš uveril, že si vstal z mŕtvych, lebo Ťa videl. Pane, dopraj 

ozajstnú vieru všetkým ľuďom, aby Ťa ľúbili a dôverovali Ti napriek tomu, 

že Ťa na tomto svete ľudskými očami nevidia, amen. 

                                             
                                                         

 

Kým pôjdem spať...    
 

...zatvorím oči a predstavujem si  

nášho nebeského Ocka.  

Ako vyzerá v mojich 

predstavách?....................................................................................... 

Čo by som povedal(a) Pánu Bohu,  

keby sa odrazu objavil predo mnou?  

Našťastie nemusím čakať, hneď teraz  

– a kedykoľvek - sa môžem  

pozhovárať so svojím milovaným Ockom. Ako? 

No predsa v modlitbe Otče náš... 

 
 

4. júl 

Mt 9, 1 – 8 

Milovaný Ocko, 

sú tu chvíle oddychu a dobrodružných ciest. Je úžasné, že práve v 

dnešnom čítaní počúvame o ceste a o tom, že nás na našich cestách 

neúnavne sprevádzaš. Mnohé deti sa vyberú do ďalekých krajín – s 

rodičmi, alebo do detských táborov. Určite sa všetci vyberieme na 

všelijaké výlety do hôr a k jazerám. Budeme môcť vyskúšať nové 

dobrodružstvá, spoznáme nových priateľov, ochutnáme cudzie krajiny a 

zvyklosti.  

Pane, ani krok však nechcem spraviť bez Teba. V dnešné ráno preto 

prosím, sprevádzaj ma počas prázdnin kamkoľvek sa pohnem. Drž ma za 

ruku, keď budem musieť preukázať svoju statočnosť. Usmievaj sa 

z mojich očí, keď budem podávať ruku novým priateľom. Lež so mnou v 

tráve, plávaj so mnou v morských vlnách, alebo len tak leňoš so mnou na 

lavičke s dobrou knihou a steblom trávy v ústach. Pane, neopúšťaj ma 

ani na chvíľočku. Ľúbim Ťa!                           

                                                                                                                                     

Kým pôjdem spať... 
 

„Velebí s radosťou duša moja 

Pána a môj duch jasá v Bohu, 

mojom Spasiteľovi...“ 

takto sa z Tvojej Lásky tešila 

Panna Mária. Dnes večer Ťa chcem 

velebiť ako Ona. Za všetky krásne  

chvíle, ktoré som vďaka Tebe 

a s Tebou prežil(a).  

Sláva Otcu... 

 



 

5. júl 

Mt 28, 16 - 20 

Dnes má moja vlasť veľký sviatok! 

Naozaj si dnes pripomíname veľmi dôležitých ľudí. Žili veľmi, veľmi 

dávno, keď sa Slovensko ešte ani nenazývalo Slovenskom. Svätý Cyril 

a Metod prišli k nám, na Veľkú Moravu. Vytvorili pre nás jazyk a písmo 

s krásnym názvom - STAROSLOVIENČINA. Teda stará slovenčina. Už 

som počul(a), ako znie, a veru – veľa som z nej nerozumel(a). Ale viem 

si predstaviť našich predkov. Zostali nám po nich predmety, oblečenie, 

základy starých budov a kostolíkov. Sv. Cyril a Metod nám ukázali, že 

sa k Tebe môžeme modliť svojím jazykom, ktorému všetci rozumieme. 

Preložili do staroslovienčiny Sväté písmo aj všetky zákony. Od tej 

chvíle sa ľudia mohli zhovárať s Tebou, milovaný Bože, ako Tvoje deti – 

prirodzene, zrozumiteľne, úprimne a s láskou. Zo srdca ďakujem za 

našich vierozvestcov. Amen. 

                       
                                                     
 

 

Kým pôjdem spať...   
 
Chcem Ti poďakovať za dar reči. Možno občas hovorím priveľa 

a odpusť mi tiež, ak niekedy niekoho svojím jazykom zraním. Veď 

jazyk, slová, vety môžu pohladiť, ale tiež pichnúť ako ostrý nôž. Pomôž 

mi, Pane, aby som dar jazyka, ktorý nám priniesli svätí Cyril a Metod, 

vždy používal(a) na Tvoju slávu 

a na radosť mojich blízkych. Amen. 

6. júl 

Mt 9, 14 - 17 

Leto je čas mnohých slávností! 

Oslavy, stretnutia aj svadby bývajú vždy veľmi krásne a všetci sa na ne 

veľmi tešia. Veď svadba je oslavou ľudskej lásky. Z dvoch predtým 

cudzích ľudí je odrazu muž a žena, neskôr mamička a ocko.  

O svadbe sa píše aj v dnešnom čítaní. Hostia sa radujú, pokiaľ majú 

ženícha pri sebe. Rozumiem tomu tak, Pane, že kým si žil na zemi so 

svojimi učeníkmi, chcel si, aby sa radovali z Tvojej prítomnosti tak, ako sa 

radujú hostia na svadbe. Ty si vedel, že sa blíži čas veľkého smútku, keď 

Ťa ukrižujú. A potom čas obrovskej radosti, keď porazíš smrť.  

Ďakujem Ti, Pane, za radosť. Viem, že si želáš, aby sme sa radovali – a to 

je od Teba úžasnéééé!!! 

                     
                                                                 
Kým pôjdem spať... 
 

...napíšem Ti, z čoho som sa dnes radoval(a): 

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

Sľubujem, že si dám pozor, aby som nenosil(a) zachmúrenú tvár 

a pokrčené čelo. Naopak, radosť, ktorú Ty tak miluješ, si chcem dať do 

srdiečka a na tvár, aby sa mojím úsmevom  

nakazil každý, koho stretnem, amen. 

 



 

7. júl 

Lk 10, 1 - 9 

Pane môj, 

prišiel čas na kombajny. Na poli už dozrieva chlebík (teda obilie), ktorý 

budeme jesť celý budúci rok. Takže ho treba pokosiť. V minulosti 

museli ľudia všetko kosiť ručne – kosami a kosákmi. Dnes máme na 

všetko stroje a na zber obilia sú to stroje naozaj velikánske. Keď sa 

kĺžu hore-dolu po poli, vyzerá to, akoby sa páral široký a dlhokánsky šál 

– pomaly z poľa ubúda. Takáto práca je rýchla. Pri ručnom kosení bolo 

treba veľa silných rúk. Rovnako, ako je potrebných veľa dobrých ľudí 

pri šírení Tvojho slova. Preto si šírenie Evanjelia pripodobnil ku koscom 

a robotníkom. 

Pane, keby sa žitko nepokosilo a nepomlelo na múku, pomreli by sme bez 

chleba hladom. Keby sa Tvoja láska nešírila, keby sme Ťa nepoznali, 

pomreli by naše duše. Boli by hladné a smutné. Ty si náš chlebík, náš 

život. Prosím, daj, aby bolo vždy dosť obetavých a milujúcich múdrych 

ľudí, ktorí šíria Tvoju lásku, amen.                          

                                                     
 

 

Kým pôjdem spať...   
 
...nakreslím Ti obrázok – 

niečo, čo sa spája s výrobou chlebíka. 

Možno kombajn, alebo len kyticu poľných  

kvietkov. Ďakujem za chlieb, 

ktorý kŕmi moje telo a za Lásku,  

ktorá sýti moje hladné srdiečko.  

Ani bez jedného, ani bez druhého nemožno žiť.  

Ďakujem, že sa o mňa tak 

krásne staráš, amen. 

8. júl 

Mt 9, 18 - 26 

Milý Ježiš, 

uzdravenie a vzkriesenie sa spomína vo Svätom písme veľmi často. 

Lebo Ty máš moc liečiť chorých a kriesiť mŕtvych – pomáhať každému, 

kto Ťa potrebuje. 

Čo znamená slovo VZKRIESENIE? Už som počul(a), ako ľudia kriesia 

tradície, alebo aj oheň...teda vzkriesenie je, ak čokoľvek mŕtve, alebo 

takmer mŕtve či zabudnuté, opäť ožije. Oheň, ktorý už skoro vyhasol, 

sa opäť rozhorí. A človek, ktorý už neveril, že sa jeho starosti môžu 

zmeniť na radosť, odrazu opäť pocítil nádej. Vzkriesenie je super! 

Tvoje vzkriesenie porazilo smrť. A v dnešnom čítaní sa môžeme 

radovať z toho, že si vzkriesil malé dievča. Opäť sa mohlo usmievať. 

Aké šťastie, Pane, museli cítiť všetci, keď videli Tvoje skutky a Tvoje 

vzkriesenie! 

Pane, keď dosť nepolievame kvety, vädnú. Listy majú ovisnuté 

a smutné. No hneď, ako ho polejem, opäť ich dvíhajú k slnku. Voda ich 

nanovo vzkriesi k životu. Dnes popolievam všetky kvety, ktoré máme 

doma. Prosím, Ty ma polievaj svojou láskou, aby som nikdy nebol(a) 

smutný(á) ako zvädnutý kvet, amen.                                                          

                                                                 

Kým pôjdem spať... 
 

Podarilo sa mi dnes napojiť smutné zvädnuté  

kvety tak, ako som si ráno zaumienil(a)? 

Čo je voda pre kvety, to je Tvoja láska  

pre naše srdiečka. Kriesi našu radosť.  

Prosím, nedovoľ, aby niektorý z Tvojich kvietkov 

v Božej záhrade zvädol od smädu po Tebe, amen. 



 

9. júl 

Mt 9, 32 – 38 
 

Pane,  

nedávno sme sa hrali takú hru, že nik nesmel prehovoriť ani slovíčko. A to 

celý deň! Kto by prehovoril, prehrá. Ak sme niečo súrne potrebovali, písali 

sme si odkazy na papier, alebo sme si všetko ukazovali posunkami. 

Poviem Ti, bolo to nesmierne ťažké. Jazyk ma poriadne svrbel. V jednom 

kuse som mal(a) nutkanie niečo povedať. Predstavujem si, že nemý 

človek sa cíti ako psík na reťazi. Veľmi túži povedať, čo cíti, ale niečo ho 

drží a zviera mu hrdlo ako tá reťaz. Ľudia naokolo mu buď vôbec 

nerozumejú, alebo rozumejú zle, a tak nemý človek zostáva osamotený 

a nepochopený. 

Ďakujem, Pane, že si myslel aj na týchto ľudí – veď v Biblii čítame, ako si 

uzdravil nemého. Keď prehovoril, akoby si ho pustil z reťaze na slobodu. 

Pane, ďakujem za dar reči a prosím, pomôž mi narábať s ním s rozumom 

a s láskou, amen. 

                       

                                                     
 

 

Kým pôjdem spať...   
 
...nahlas sa k Tebe pomodlím tak, aby som počul(a) svoje slová. Skúsim 

si uvedomiť, ako ich v hlave a potom v ústach „vyrábam“, ako svoje slová 

vypúšťam z úst. Je to predsa zázrak, že sa my, ľudia, môžeme 

dorozumievať mnohými rečami! Takto sa nik nemusí cítiť osamotený, 

však? A nahlas môžem povedať: ĽÚBIM ŤA!!! 

 

10. júl 

Mt 10, 1 – 7 

 

Nebeské kráľovstvo! 

Čo je to, Pane? Kráľovstvo musí mať krásny majestátny hrad s vysokou 

vežou, okolo ktorého sa rozprestiera farebná záhrada s riekou 

a padacím mostom. Kráľovstvo chránia hradby a ozbrojené stráže. 

V najkrajších komnatách sedí múdry bradatý kráľ, odetý v červenom 

rúchu, s korunou na hlave. Mnoho dvoranov a služobníctva obklopuje 

pána kráľa, jeho kráľovnú aj jeho potomkov. 

Vyzerá takto aj nebeské kráľovstvo? Možno sú v ňom namiesto hradieb 

oblaky a miesto mosta farebná dúha... 

Nie, nevieme si predstaviť, ako vyzerá nebo. Ale možno troška vieme 

pochopiť, ako sa v takom kráľovstve všetci cítia. Nepoznajú strach, 

bolesť, nenávisť ani zlosť. Akoby aj mohli, keď v Božom kráľovstve 

kraľuje samotná LÁSKA? Nebeské kráľovstvo cítime v srdci, keď sme 

v Tvojej blízkosti, milý Ježiš, náš Kráľ, a to je nádherné, amen. 

                       

 

                                                                 

Kým pôjdem spať... 
 

...spomínam si, koľko som už na svojich prázdninových potulkách 

videl(a) hradov a zámkov. Či sú staré, zrúcané, alebo pekne opravené, 

všetky vyzerajú honosne, krásne. Tvoje kráľovstvo je však také krásne, 

že my, ľudia, nemáme slová, aby sme o ňom vedeli hovoriť. 

Pane, Kráľ môj, chcem byť Tvojím pážatkom, amen. 



 

11. júl 

Mt 19, 27 – 29 
 

V dnešnom žalme sa spieva, 

že keď budeme hľadieť na Božiu tvár, budeme žiariť. Mohlo by sa 

teda zo mňa stať také malé slniečko? Svietil(a) by som ostatným 

ľuďom a ani ja by som už nikdy nemusel(a) kráčať v tme. Lenže ako to 

docieliť? Žalm Starého zákona hovorí, že sa stačí pozerať na Božiu 

tvár. Ty, Ocko môj, si také veľké žiarivé slnko. Ty žiariš a z Teba sa 

svetlo odráža na ľudských tvárach. Áno, ľudia často hovoria o niekom, 

kto prežíva šťastie, že žiari. A byť v Tvojom náručí je naozajstné 

pravé šťastie! 

Slnko, jeho žiara a teplo, neodmysliteľne patrí k letu. Všetci sa z neho 

tešíme. Vďaka slnku kvitnú kvety, dozrieva sladké ovocie. Dnes sa 

budem na blízkych usmievať ako slnko, aby sa zo mňa tešil každý, koho 

stretnem. 

                                     
                                                     
 

 

Kým pôjdem spať...   
 
Slniečko sa pomaly poberá  

na západ. Je večer, Pane, 

keď zapadne, neuvidím  

jeho žiaru. Ale viem, že stále svieti, 

nezhasína ani na chvíľku.  

Aj Ty stále žiariš svojou  

láskou, Pane, aj keď 

prežívam nejaké trápenie a zdá sa mi,  

že som akoby potme... Dobrú noc, 

Pane, keď sa vyspím, opäť uvidím žiarivé slniečko.  

Prosím, svieť mi aj v noci a ochraňuj všetkých ľudí,  

amen. 

 

12. júl 

Mt 10, 16 – 23 

 

Milý Bože, 

v Starom i v Novom zákone sa dosť často ľudia pripodobňujú 

k nejakému zvieratku alebo k rastlinke. Veľmi ľahko potom pochopím, 

čo mi chceš povedať, Pane. No dnes počúvam veľmi zvláštne 

prirovnanie: 

„Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice.“ 

Had je naozaj veľmi plachý. Schováva sa v tráve, aby ho nikto 

nepristúpil. Holubica nemá nádherné farebné perie , no napriek svojej 

jednoduchosti je krásna. Je symbolom Ducha Svätého. Krehká, nežná, 

s belostnými krídlami. 

Pane, pomáhaj mi dnes, aby som si zachoval(a) jednoduchosť, aby som 

sa nevyvyšoval(a) nad iných – veď moja krása je jedinečná. A nauč ma 

opatrnosti, aby som sa nestal(a) obeťou nijakého zla, amen.    

                    

 

                                                                 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane, ako som sa dnes správal(a) k svojim 

blízkym?...................................... 

Občas mám nutkanie myslieť si, že som lepší(ia) a krajší(ia) ako iní. 

A správam sa neopatrne. Ďakujem Ti za dospelých a za priateľov, ktorí 

mi pomáhajú rozoznať, čo je správne a čo je pre moju dušu i telo 

nebezpečné. Ľúbim Ťa, Pane, dobrú noc. 



 

13. júl 

Mt 10, 24 - 33 

Myslím, že by sa mi nepáčil taký priateľ, 

ktorý by ma poznal iba niekedy. Len keby to jemu vyhovovalo. Keby 

som mal(a) napríklad problém v škole, otočil by sa mi chrbtom. Falošní 

priatelia to tak robia. Priatelia sa s niekým len pre výhody – keď si 

chcú napríklad požičať nejaké hračky, alebo sa nechať sa pozvať do 

cukrárne. Stoja pri človeku len vtedy, keď sa mu darí. 

S Tebou, Pane, je to naopak. Keď sme spokojní a bezstarostní, často 

na Teba zabúdame. Akoby sme Ťa ani nepoznali. No keď trpíme, hneď 

prosíme: „Pane, Pane, ponáhľaj sa mi na pomoc!“ 

Nechcem byť takýmto priateľom. Budem sa snažiť aj v radosti myslieť 

na Teba, poďakovať za krásny deň – nie len prosíkať, keď je deň horší. 

Pomodlím sa, pozhováram sa s Tebou v dobrom i v zlom. Pomôžeš mi, 

prosím, splniť toto moje predsavzatie?        

 

           
   

                       

                                                     
 

 

Kým pôjdem spať...   
 
V dnešný večer, Pane, skúsim popremýšľať nad udalosťami, ktoré sa mi 

dnes prihodili. Bolo viac príjemných, alebo sa stalo aj niečo ťažšie? 

Alebo mi deň prešiel len tak – ako vánok – bezstarostne? V každej 

chvíli, v dobrom i v zlom, chcem byť Tvojím priateľom. Viem, že ma 

nikdy neopustíš, preto ani ja nechcem zabúdať na Teba. 

Amen. 

14. júl 

Lk 10, 25 - 37 

Čítanie o Samaritánovi mám rád(a)! 

Pretože obdivujem Samaritána za to, že sa nebál riskovať nič – ani 

svoj čas, ani peniažky, ani nepríjemnosti vo chvíli, keď zranený človek 

potreboval jeho pomoc. I v dnešnej dobe existujú takí samaritáni, 

pripravení vždy pomôcť. Niektorí pracujú ako zdravotníci, iní sú 

požiarnici alebo policajti. Vojaci sú tiež pripravení pomôcť ľuďom pri 

akejkoľvek nehode. 

No človek nemusí byť vycvičený ani zamestnaný v niektorej z týchto 

záchranných zložiek na to, aby sa mohol správať ako Samaritán. Veď 

všade okolo nás je veľa stvorení – ľudí, zvieratiek či dokonca rastliniek, 

ktoré volajú o pomoc. Samaritán nemal extra výcvik pre záchranu ľudí. 

Mal však jednu nevyhnutnú podmienku – veľké a dobré srdce. Dnes 

skúsim nejako pomôcť ľuďom okolo seba, ako statočný Samaritán, 

amen.               

    

 

                                                                 

Kým pôjdem spať... 
 

Podarilo sa mi niekomu pomôcť? 

Čo som urobil(a)? Dobrý Bože, ďakujem za všetkých ľudí, ktorí 

ochotne pomáhajú núdznym okolo seba. Udeľ im stále zdravie a odmeň 

ich za ich obetavosť svojou Láskou a milosrdenstvom. Veď Ty nás učíš 

tej najväčšej láske – Ty si sa obetoval až na smrť. 

Ďakujem Ti, Pane, amen. 



 

15. júl 

Mt 10,34 - 11,1 

V dnešnom žalme sa spieva, 

že keď budeme hľadieť na Božiu tvár, budeme žiariť. Mohlo by sa 

teda zo mňa stať také malé slniečko? Svietil(a) by som ostatným 

ľuďom a ani ja by som už nikdy nemusel(a) kráčať v tme. Lenže ako to 

docieliť? Žalm Starého zákona hovorí, že sa stačí pozerať na Božiu 

tvár. Ty, Ocko môj, si také veľké žiarivé slnko. Ty žiariš a z Teba sa 

svetlo odráža na ľudských tvárach. Áno, ľudia často hovoria o niekom, 

kto prežíva šťastie, že žiari. A byť v Tvojom náručí je naozajstné 

pravé šťastie! 

Slnko, jeho žiara a teplo, neodmysliteľne patrí k letu. Všetci sa z neho 

tešíme. Vďaka slnku kvitnú kvety, dozrieva sladké ovocie. Dnes sa 

budem na blízkych usmievať ako slnko, aby sa zo mňa tešil každý, koho 

stretnem. 

                                     
   

                       

                                                     
 

Kým pôjdem spať...   
 
Slniečko sa pomaly poberá  

na západ. Je večer, Pane, 

keď zapadne, neuvidím  

jeho žiaru. Ale viem, že stále svieti, 

nezhasína ani na chvíľku.  

Aj Ty stále žiariš svojou  

láskou, Pane, aj keď 

prežívam nejaké trápenie a zdá sa mi,  

že som akoby potme... Dobrú noc, 

Pane, keď sa vyspím, opäť uvidím žiarivé slniečko.  

Prosím, svieť mi aj v noci a ochraňuj všetkých ľudí,  

amen. 

16. júl 

Mt 11, 20 – 24 

 

Pán Ježiš, 

dnes sa hneváš na mestá a ja premýšľam, prečo. Nemyslím, že by Ti 

budovy, ulice a záhrady urobili niečo zlé, však? Cítim, že keď hovoríš 

mestám „Beda ti...“, Tvoje slová patria ľuďom, ktorí v tých domoch žili, 

chodili po uliciach a oddychovali v záhradách. To je ako v škole. V našej 

triede je vyše dvadsať detí. Každý má svoj rozum a svoje srdiečko a aj 

svoje výsledky v učení, či v správaní. Učitelia nás poznajú po mene, 

každý z nás dostal pred nedávnom svoje vlastné vysvedčenie. No veľmi 

často počujem: „...tí tretiaci sú... štvrtáci vyviedli to a to...“. Akoby sme 

boli všetci v triede jeden celok. Nik nehovorí, že Janko s Ferkom 

a Luckou niečo vyviedli – navonok sme jedna trieda, máme teda často 

jednu vinu alebo jednu spoločnú zásluhu. Hoci sa na neplechách 

nezúčastníme všetci, trest patrí všetkým. A hoci sa niektorí ulievajú 

v spoločnom projekte, pochvala padne na všetkých. Je to fér? Neviem 

presne. Ale viem, že aby bola trieda super, každý z nás sa musí snažiť, 

ako najlepšie vie. Rovnaké je to u nás doma. Pane, nauč nás robiť všetko 

tak, aby sme boli na úžitok jeden druhému. Veď keď každý urobí kúsok 

dobra, na konci spolu dobrom zamoríme celý svet!      

                                                                                        
Kým pôjdem spať... 
 

Premýšľam, spomínam, či som niekedy urobil(a) niečo, za čo pykali 

(alebo naopak zožali slávu) tí ostatní. Všetci sme jedno telo, Pane. Na 

každom z nás záleží, či budeme vo svojom mestečku alebo vo svojej 

rodine šťastní. Pane, nauč nás pomáhať si 

a ľúbiť sa navzájom, amen. 



 

17. júl 

Mt 11, 25 - 27 

Pane, Ty si chcel ukázať svoju veľkosť všetkým tým, ktorí sú maličkí, ktorí 

majú srdce dieťaťa. Keďže som dieťa, je pre mňa jednoduché mať srdce 

dieťaťa. Ale čo potom, keď vyrastiem? Čo vlastne znamená mať srdce 

dieťaťa? Pre mňa je to radosť, lebo nemám starosti dospelákov. O všetko 

sa postará ocko s mamičkou. A možno tu je odpoveď: Mať srdce dieťaťa 

znamená vedieť, že sa nemusím nikdy báť a strachovať, lebo nie som 

sám. Môj Nebeský Otec sa o všetko postará. Ja musím plniť svoje 

povinnosti a robiť to poriadne – a ostatné starosti a prosby vložím do 

Otcových rúk. 

Asi to nie je až také jednoduché, ako sa mi teraz zdá, lebo dospelí sa dosť 

trápia a sužujú. Možno práve preto, že zabúdajú mať srdce dieťaťa. 

Pomodlím sa dnes za všetkých, aby na to nikdy nezabúdali. 

 

 
                              
   

                       

                                                     
 

 

Kým pôjdem spať...   
 
Aké krásne je byť dieťaťom, Pane. Aj dnes si mi dal krásny prázdninový 

deň plný radosti. Ďakujem. Prosím ťa, daj každému dnes radosť dieťaťa 

– lebo Ty si náš Otec a každý z nás je dieťaťom.  

Dokonca aj môj starý ocko. 

18. júl 

Mt 11, 28 - 30 

Cez prázdniny môžeme pokojne všetky starosti pustiť z hlavy! 

Je to úžasné. Aj dospelí majú svoju dovolenku, počas ktorej nemusia 

myslieť na pracovné starosti. No počas školy a počas pracovných dní sú 

občas starosti tak nakopené, že sa pod nimi prehýbame ako koník pod 

nákladom. Aj na to si myslel, na našu únavu. Povedal si, že občerstvíš 

a osviežiš každého, kto je preťažený. Je to od Teba veľmi pekné. Si 

múdry nebeský Kráľ. Vieš, ľudskí králi sa obyčajne nezaujímali o to, či 

je niekto z ich poddaných unavený alebo nie. Ty si však kráľ Lásky a na 

tento svet si nás prišiel naučiť, že dávať je viac ako brať a slúžiť je 

viac ako panovať. Nečudujem sa, že vtedajší bohatí králi a všetci 

dôležití muži Ťa nemali veľmi radi – veď si postavil na hlavu celý ich 

dovtedajší svet.

Pane, priznávam, občas som unavený(á). Je naozaj krásne, že ma voláš 

k sebe a túžiš mi vrátiť silu, radosť a zdravie. Ľúbim Ťa!     

                                                                                                     Kým pôjdem spať... 
 

Pane, počas dnešného dňa som veľa behal(a), skákal(a) alebo 

pomáhal(a) 

svojim rodičom. Možno som teraz troška unavený(á). Prichádzam za 

Tebou s prosbou – posilni ma, schovaj ma vo svojom náručí a ulož ma 

k spánku. Moju večernú modlitbu Ti posielam ako poďakovanie  

za to, že myslíš na svoje unavené deti, amen. 



 

19. júl 

Mt 12, 1 – 8 
 

Dnes počujem Tvoje slová, 

že Ti je milosrdenstvo bližšie ako všelijaké dary. Pre Teba je 

najkrajším darčekom, keď sme jeden k druhému dobrí, keď si 

dokážeme navzájom odpúšťať. Vlastne som na svete ešte nestretol(la) 

nikoho, kto by nikdy neurobil ani jedinú chybu. A ak sa mi už veľa vecí 

nepodarilo a pamätám si, ako mi bolo vtedy smutno, akoby som 

mohol(la) na svojho priateľa pre jeho chybu kričať? Ako by som ho 

mohol(la) od seba odohnať? Veď to by vôbec nebolo fér. 

Áno, občas ma niekto sklame tak veľmi, že by som ho už najradšej 

nikdy v živote nevidel(a). Ale keď sa troška upokojím, hnev sa pomaly 

vytratí. Tiež som veľmi rád(a), že mám kamarátov, ktorí dokážu 

odpustiť mne. Lenže či to naozaj dokážu nezistím inak, len keď sa mi 

niečo nepodarí, keď im ublížim. Ach, je to také zložité! 

Pane, Ty si môj vzor a môj učiteľ, s Tvojou pomocou sa naučím 

odpúšťať. Určite. 

 
                              
   

                       

                                                     
 

 

Kým pôjdem spať...   
 
Milosrdenstvo je slovo, ktoré vzniklo spojením slov MILÉ SRDCE. Také 

srdiečko dokáže odpúšťať a je otvorené pre každého. Pane, dnes 

večer pohladkaj moje srdce, premeň ho na milé a pokojné, na také 

srdiečko, aké máš Ty. Prosím, posielaj mi do cesty milosrdných 

ľudí, ktorí ma neopustia, keď urobím chyby, amen. 

20. júl 

Mt 12, 14 – 21 

 

Na svete sú slabší a silnejší ľudia. 

Pane, aj medzi deťmi sú silnejšie, ktoré sa nemusia ničoho a nikoho báť 

a potom tie slabšie. No ja viem, že aj ten najsilnejší a na pohľad 

najtvrdší chalan má slabé miestečko. Úplne každý! 

Ty poznáš slabosti každého z nás. Vieš o mne veci, s ktorými by som sa 

kamarátom nikdy nepriznal(a). Vieš, bál(a) by som sa, že ich proti mne 

použijú. Ty však nie. V Biblii hovoríš, že „...nalomenú trstinu 

nedolomíš...“ Rozumiem tomu tak, že hoci by si mohol každučkého z nás 

nachytať na jeho slabosti, nikdy to neurobíš. Naopak, chceš sa dívať na 

naše dobré vlastnosti. Vždy vidíš v nás najskôr to dobré. A veľmi sa 

tešíš, keď si aj my jeden na druhom všímame najskôr to dobré. Dobrí 

vidia dobré a zlí vidia všade zlo, však? 

Dnes sa budem snažiť nekritizovať, nepoukazovať na slabosti a zlé 

vlastnosti iných. Chcem si na iných všímať najskôr dobro – ako Ty, môj 

milý Bože.      

    

                                                                                                

Kým pôjdem spať... 
 

Mám zlé vlastnosti.  

Aj dnes sa  

prejavili. Odpusť mi,  

prosím, všetko nečestné a nečisté, čo sa mi dnes nepodarilo. Ďakujem Ti, 

že si na mne napriek všetkému vždy všímaš najskôr moje dobré 

vlastnosti. Nemusím sa báť, že ma niekedy opustíš,  

aj keby sa čo stalo. Si môj najvernejší priateľ. 



 

21. júl 

Lk 10, 38 - 42 

Pravdovravnosť 

je veľmi vzácna a krásna vlastnosť. Ale, Pane, nie je vždy ľahké 

hovoriť pravdu. Keď sa ma priateľ spýta a pravda by mu ublížila, čo 

mám urobiť? Pravda je veľmi ťažká vec... 

Klamstvo je naopak ľahká záležitosť. No klamárom sa veľmi často 

stane, že sa zamotajú do vlastných klamstiev. Najmä ak klamú tak 

často, že si svoje klamstvá už nevedia zapamätať. Čoskoro sa ukáže, že 

nevravia pravdu a táto nálepka im zostane na čele navždy. Málokto im 

potom uverí... 

Teba, Pane, volajú Cesta, Pravda, Život. Ak si Ty pravda, potom sa 

chcem snažiť milovať pravdu a nenávidieť klamstvo, tak ako milujem 

Teba a nenávidím zlo. Dnes sa pokúsim kontrolovať svoje slová tak, aby 

sa mi do nich nezamiešala nijaká lož, amen. 

                             

 
   

                       

                                                     
 

 

Kým pôjdem spať...   
 
Dobrý večer, dobrý Bože. Deň sa končí, zostávajú posledné chvíle 

a uložím sa na spánok. V tento deň som sa snažil(a) hovoriť pravdu 

a byť pravdivý(á) aj k sebe. Veď najhoršie klamstvá sú tie, ktoré si 

myslíme sami o sebe. Pane, pomôž mi hľadať pravdu,  

nachádzať ju a nezľaknúť sa jej, hoci by bola aj krutá,  

amen. 

22. júl 

Mt 12, 38 - 42 

Pane môj, 

Mária Magdaléna Ťa veľmi milovala. Stále Ťa v nebi veľmi miluje. Bola 

Ti vďačná, lebo si ju vyslobodil od zla. Uctievala Ťa, lebo pochopila, že 

si ozajstný Boh. A Ty si ju dal za príklad aj učeným a namysleným 

pánom. Ako ich to vtedy rozhnevalo!!! No Ty si sa nikdy nebál hnevu 

zlostných ľudí a spravodlivo si pochválil tých, ktorí Ťa mali naozaj radi 

– z úprimného srdiečka. No a teraz ich máš pri sebe v nebi, lebo sa stali 

svätými. Na vstup do neba je teda potrebný jeden čarovný zázračný 

kľúčik, ktorý sa volá LÁSKA. Nie bohatstvo, ani moc, ani skvelé pracovné 

miesto – len LÁSKA! Krásne si to vymyslel, láska je nadovšetko 

najvzácnejšia a najdôležitejšia. Dnešný deň Ti nakreslím, ako si 

predstavujem lásku a ten obrázok Ti darujem – ako inak – z lásky.   

                                          

                                                                                                    

Kým pôjdem spať... 
 

Mária Magdaléna ťa mala  

naozaj úprimne rada.  

Aj Tvoji učeníci a mnoho ľudí,  

ktorých si vyliečil,  

ktorých sa dotkli Tvoje slová.  

Ale Ty vieš milovať oveľa viac,  

miluješ aj svojich nepriateľov.  

A každý, kto Ťa ľúbi, bude raz  

môcť vysloviť rovnakú vetu 

ako Mária Magdaléna : „Videla som Pána...“ 

 



 

23. júl 

Jn 15, 1 – 8  

Milý Bože, 

vyrastám v rodine, spolu so svojimi najbližšími. Neviem si predstaviť, 

že by som bol(a) na svete sám(a). Veď naozaj úplne sám nemôže byť 

nikto. Keď už aj všetci ľudia zmiznú, Ty ma , Pane, nikdy neopustíš, 

však? Mám svojich dospelých a malých kamarátov. A viem, že som k nim 

prirastený(á) tak, ako sú konáriky prirastené ku kmeňu stromu. Presne, 

ako v dnešnom čítaní z Evanjelia. Vravíš, že náš Nebeský Ocko je 

viničný kmeň a my, všetci ľudia na svete, sme malé konáriky. Ani jeden 

z konárikov nemôže žiť bez viničného kmeňa – ak by ich niekto 

poodtŕhal, okamžite by uschli – zahynuli. Dozrieť a zosladnúť môžu len, 

pokiaľ sú spojené so svojím kmeňom. 

Ja som malé hrozienko, Ty si môj Nebeský Ocko. Túžim dozrievať 

blízko pri Tebe, spojený s Tebou. Nedovoľ, aby ma niekto od Teba 

odtrhol, prosím.                              
  

 
 

 

 

   

                       

                                                     
 

 

Kým pôjdem spať...   
 
Milý Bože, naša rodina má ......................konárikov. Všetci spolu 

rastieme z jedného veľkého a mocného kmeňa. Hoci sme každý sám za 

seba, jedineční a nenahraditeľní, predsa sme spojení v Tvojej láske a 

v našej rodinnej - ľudskej láske.  

Ďakujem, že nás spájaš a napájaš,  

že v Tebe nikdy nezahynieme, amen. 

 

 

24. júl 

Mt 13, 1 – 9 

 

Manna, 

chlebík z neba. Padal Mojžišovmu ľudu preto, aby nezahynuli hladom, 

keď kráčali po púšti. Veď aké jedlo sa dá nájsť v púšti? Piesok sa nedá 

jesť. 

Keby sa niečo podobné stalo dnes, to by bola paráda! Odrazu by sa 

z ničoho nič zamračilo a ľudia by namiesto do obchodu vybehli na 

dvory, do záhrad a na námestia s otvoreným náručím. 

Ale vieš čo? Chlebík od Teba nám naozaj denne padá z neba. Nie je síce 

na jedenie, ale bez neho by sme zomreli „od hladu.“ Je to Tvoje 

požehnanie a milosti, ktoré nám posielaš. Lenže niektorí ľudia si pred 

týmto dažďom otvárajú dáždniky. Aká škoda... 

Ja mám veľmi rád(a) dážď- letné kvapky šteklia a osviežujú. Rovnako 

rád(a) vybehnem von a nastavím svoju tvár oproti nebu, aby na mňa 

napršalo uzdravujúce a osviežujúce požehnanie od Teba, amen.      

                                                                
                                                                                                    

Kým pôjdem spať... 
 

Milý Ocko, ďalší deň je za nami. Či v ňom svietilo slnko, či pršalo, fúkal 

vietor alebo zúrila búrka, nič nezabránilo tomu, aby na nás z neba 

pršala Tvoja láska a požehnanie. Teraz svietia hviezdy a ja cítim, ako 

ma nimi potešuješ a odmeňuješ za statočne prežitý deň. 

Tvoje nebo a všetky úkazy na ňom sú úžasné!!! 



 

25. júl 

Mt 20, 20 - 28 

Leto je okrem zábavy a výletov plné aj všakovakých súťaží. 

Meriame si v nich sily. Niektoré sú len pre zábavu, iné sú dôležité, lebo 

si v nich preveríme, či sme dobre trénovali na rôznych krúžkoch počas 

celého roka. Nie každé dieťa má rado súťaže. Možno nikdy na nijakej 

nevyhralo, preto má zo súťaží a pretekov trému, či dokonca strach. 

Na súťažiach chce byť každý prvý. Myslíš, Bože, že aj druhý, tretí 

alebo deväťdesiaty v cieli môže byť veselý? A čo ten úplne posledný? 

Nebudú sa mu vysmievať? Myslím, že niektoré detí radšej do súťaže 

nenastúpia, pretože sa boja sklamania a neúspechu. Je to škoda. 

Staré športové heslo hovorí, že nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť 

sa. A iné zasa vraví, že najdôležitejšie je nabrať odvahu a zvíťaziť sám 

nad sebou, nad svojou lenivosťou a strachom. 

Tvoje heslo vraví, Pane môj, že prví budú poslednými a naopak. Súťaž 

o nebeské kráľovstvo trvá celý život a je to náročný beh cez prekážky 

a priekopy. Za Tebou, môj milý... 

              
 

 

 

   

                       

                                                     
 

 

Kým pôjdem spať...   
 
Cesta za Tebou je zároveň cesta s Tebou. Nemusím bežať sám(a), 
Ty si stále so mnou a držíš ma za ruku. Keď nevládzem, nesieš ma na 
rukách, keď sa potknem, pomôžeš mi vstať. Takýto pretek je krásny, 
najmä, keď v ňom nemusím nikoho predbiehať. 
Všetci bežíme spolu a s radosťou 

 

26. júl 

Mt 13, 18 – 23  

Pane Bože, 

niekedy počúvam ako sa dospelí zhovárajú. Počujem, ale nerozumiem. 

Dospelí totiž radi používajú zložité ťažké slová, aj v televíznych novinách 

veľmi dlho hovoria a hovoria – a mne sa zdá, že hovoria cudzou rečou. 

Okrem toho sú aj slová celkom jednoduché, predsa si však ľudia 

nerozumejú. Nie že by nerozumeli slovám, nerozumejú jeden druhému. 

Nenájdu medzi sebou porozumenie.  

Keď sa dvaja priatelia spolu priatelia, nazývame to, že si rozumejú. 

Nemyslíme, že hovoria obaja po slovensky – ale že sa zhovárajú 

o spoločných veciach. Že si o dôležitých veciach myslia to isté. No 

najväčšmi vzácne porozumenie v Tvojich očiach je ešte zložitejšie. 

Keď dokážeme porozumieť a pochopiť aj svojich nepriateľov. Ak niekto 

robí niečo, čo sa mi nepáči a ja ho hneď neodsúdim. Namiesto toho sa 

snažím pochopiť, prečo to robí a pomôcť mu.  

Pane môj, nauč ma rozumieť mojim blížnym a pomôž mi správať sa tak, 

aby mi ostatní rozumeli a porozumeli, amen.  

                    
Kým pôjdem spať... 
 

Pane môj, okrem svojho jazyka sa učím v škole ešte..........................jazyk. 

Teším sa, že budem rozumieť aj ľuďom z iných krajín. No najviac si želám, 

aby sme si u nás, v našej rodine, všetci rozumeli, aby sme sa nehádali. 

Nech nás láska a porozumenie nikdy neopúšťa. Daj, nech je mi vždy 

vzorom láskavé slovo svätej Anny, mamy Panny Márie, 

amen. 

 



 

27. júl 

Mt 13, 24 – 30 
 

Lúky, farebné a voňavé! 

Ako krásne si ich stvoril, Pane Bože môj! Aj polia sú krásne – niektoré už 

pokosené, iné práve dozrievajú. A práve v tento čas nám ponúkaš čítanie 

o pšenici a kúkole, ktoré nepriateľ – zlo – zasial do pšenice. Rozumiem 

tomu tak, že všade sa medzi dobrými ľuďmi nájdu aj tí menej láskaví. 

Rovnako ako sa na každom poli medzi semienka zamieša aj poľná burina. 

Možno na prvý pohľad nerozoznáme, ktorý kvet je dobrý a ktorý zlý. Snáď 

sa nám burina páči viac ako obilie – najmä, keď má krásne voňavé 

rozkvitnuté kvety. No keď pocítime hlad, z kúkoľa by sme ťažko upiekli 

chlieb. Stačí sa zahryznúť, ochutnať a hneď je všetko jasné... 

Pane, nauč ma rozoznávať dobro od zla, hlavne vtedy, keď sa zlo 

preoblečie za dobro a chce ma oklamať, amen. 

                           
 

 

 

   

                       

                                                     
 

Kým pôjdem spať...   
 
Zas prešiel deň, v ktorom si mi dal stretnúť dobrých aj zlých. Pane, 

chcem Ťa poprosiť teraz za tých horších – daj, aby vyklíčilo to dobro, 

ktoré si vložil aj do ich sŕdc.  

Obetujem Ti za nich kytičku troch Zdravasov. 

Amen. 

 

28. júl 

Lk 11, 1 – 13  

Taký láskavý si, 

Ocko náš Nebeský, že sa to ani nedá pochopiť! 

Povedal si, že ak Ťa budeme prosiť, dostaneme. Veď aj pozemskí 

rodičia dávajú svojim deťom dobré veci. Keď prosia ocka o rybku, nedá 

im hada. Náš Nebeský Ocko je oveľa lepší a láskavejší ako my, ľudia. 

Naozaj mi dáš všetko, o čo Ťa poprosím? Keby som si želal dom zo 

zlata? Počítač a robota, ktorý by ma nosil do školy? Vesmírnu raketu? 

Keby som Ťa prosil, aby si premenil školu na kameň? 

Takéto želania by si mi nesplnil. Našťastie nie! Pretože Ty by si mi 

nikdy nedal veci, ktoré mi ublížia. Je to rovnaké, akoby si bábätko 

pýtalo od mamičky nôž, pretože sa mu páči. Dobrá mama by to nikdy 

neurobila. Tak aj Ty – plníš naše želania, ale sám najlepšie vieš, čo je 

pre nás dobré. Preto nám dávaš viac a lepšie veci, ako si sami dokážeme 

želať. S Tebou sme v bezpečí, amen.         

                                
                                                                                                                                                   

Kým pôjdem spať... 
 

Premýšľam, ako sa menili moje sny počas rokov. Čo som si najviac 

želal(a), keď som bol(a) mal(á)?...................................................... Čo si 

želám teraz?.................................................. Ktoré sny a prosby si 

vyslyšal?..................................... Ktorá moja túžba je 

najväčšia?...................................... 

S pokorou a s vďakou prijímam Tvoje rozhodnutia,  

viem, že splníš každý môj sen, amen. 



 

29. júl 

Lk 10, 38 – 42 
 

Bože môj, 

v dnešnom čítaní sa spomínajú dve sestričky – Marta a Mária. Obe boli 

dobré a veľmi Ťa mali radi. Každá z nich si však inak predstavovala, ako si 

Ťa má uctiť, keď si navštívil ich dom. Marta sa snažila ponúknuť Ťa, 

poslúžiť Tebe aj ostatným hosťom, takže sa ani na moment nezastavila. 

Nepočula tak žiadne z Tvojich slov – nemala na počúvanie čas. Mária 

naopak sedela pri Tvojich nohách a počúvala dychtivo každé Tvoje slovo. 

Vyzerala pred Martou  ako lenivá a Marta sa aj hnevala, že jej v práci 

nepomôže. No Ty si ju pochválil, že dala prednosť Slovám pred starosťami 

o pohostenie. 

Tento príbeh je stále živý. Aj dnes je veľa obetavých kresťanov, ktorí sa 

starajú o Božie chrámy, organizujú a slúžia do vyčerpania síl, no občas pri 

tom naháňaní vôbec nemajú čas sadnúť si k Tvojim nohám a dychtivo 

počúvať. Prosím Ťa  dnes za uponáhľaných veriacich. 

                                         

Kým pôjdem spať... 
 

Ponáhľanie a naháňanie 

nás celkom vyčerpáva.  

Potom sa môže stať, že počas dňa zabudneme na modlitbu, nepočúvame 

Tvoje slová, pretože si myslíme, že všetko ostatné je dôležitejšie. Viem, že 

to nie je pravda. Prosím ťa dnes večer za svojich rodičov, aby sa vedeli 

zastaviť a započúvať do Tvojich slov každý deň,  

hoci majú veľa povinností, amen. 

 

30. júl 

Mt 13, 36 – 43  

Rozsievač. 

Človek, dobrý hospodár, ponoril ruku do vrecka s obilím, nabral si ho plnú 

hrsť, vytiahol ruku, načiahol sa a rozhodil zrniečka okolo seba. Rozleteli sa 

po celom okolí a od tej chvíle si každé začalo žiť svoj vlastný život. 

Toto podobenstvo si, Pane Ježišu, tak krásne povedal! A najkrajšie je, že 

platí dodnes. Keď dieťa vyrastie, vyletí z mamičkinej náruče, žije si svoj 

život. Aj ja si raz vyberiem, miesto a spôsob ako budem žiť. Chcel(a) by 

som, aby si bol stále pri mne. Nechcem padnúť na skalu ani do tŕnia, ale 

do mäkkej zeme, v ktorej budem v bezpečí. Teraz neviem, čo sa zo mňa 

stane. Aké budem mať zamestnanie, akých priateľov a moju vlastnú 

rodinu. No kdekoľvek budem, stoj pri mne, prosím, aby som vždy cítil(a) 

Tvoje požehnanie a Tvoju lásku, amen. 

                                 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane môj, dnes večer sa chcem pomodliť za všetky stratené zrniečka. 

Nedovoľ, aby na Teba ľudia zabudli, ochráň tých, ktorí sú v zlom prostredí 

a to zlé prostredie ich pomaly ničí. Opatruj všetky svoje semienka, aby 

z každého vyrástlo bohaté zdravé obilie.  

Na úžitok ľudí a na Tvoju slávu, amen. 



 

31. júl 

Mt 13, 44 – 46 
 

Predávať a kupovať, to je bežná súčasť nášho života. Čo všetko sa dá 

kúpiť v obchodoch? Veci od výmyslu sveta. Potrebné i menej potrebné. 

Veci na prežitie a potom aj také len tak, pre radosť. Dnes je to o míňaní a 

o šetrnosti. Dva postoje, z ktorých každý je iný, ale súvisia spolu. Jedno 

bez druhého nie je.  

Na čo si šetríš ty? Porozmýšľaj dnes nad tým. Hovorí sa: Babka k babce, 

budú kapce. 

              

                 
 

 

   

                       

                                                     
 

Kým pôjdem spať...   
 
Ja ešte nezarábam, preto sa nemusím zamýšľať nad tým, na čo všetko 

sa peniaze dajú minúť. Ale vidím, ako sa k nim stavajú moji rodičia. 

Peniaze treba. Nie je však jedno, na čo sa používajú. Pane Ježišu, daj, 

aby moji rodičia mali toľko, koľko je potrebné na náš rodinný rozpočet. 

Amen. 
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