1. september

2. september

Lk 14, 1. 7-14

Lk 4, 16-30

Ježiš,
Ty si povedal: „Každý, kto sa ponižuje, bude povýšený a kto sa
ponižuje, bude povýšený.“ Najčastejší hriech, ktorého sa dopúšťame,
je pýcha. Problém je, že na sebe ju ťažko nájdeme. Svätý Ján don
Bosco povedal, že je ľahšie nájsť za tmavej noci čiernu mačku, ktorá
spí, ako pýchu. Chcem byť stále prvý(á), najdôležitejší(ia) a myslím si,
že malý hriech si môžem dovoliť urobiť, lebo mi neublíži. Pane, je na
tom niečo zlé - chcieť byť prvý(á)? Vari sa mám snažiť byť
posledný(á) – napríklad v športe? Snažiť sa o víťazstvo nie je zlé, no
nemusí byť všetko podľa mňa. Pýcha je, keď sa hnevám, trucujem,
klebetím, plačem, žiarlim ak nevyhrám ja. Ako však pýchu poraziť?
Pane, pomôž mi pochopiť, že sa nemusím trápiť z prehry, lebo Ty si si
ma všimol, som predsa Tvoje milované dieťa. A to, že ma máš rád, je
najväčší dar. Všetko ostatné je menšie. Budem sa snažiť mať dobré
srdce, dopriať druhému radosť a byť trpezlivý/á. Nepotrebujem byť
za každú cenu „dokonalý/á“, keď viem, že je tu niekto, kto ma naozaj
miluje, amen.

Kým pôjdem spať...
Milý Bože, nový školský rok je tu! Dovoľ mi počas septembrových
večerov ďakovať za všetko, čo ma bude počas neho sprevádzať. Dnes
Ti ďakujem za to, že som zdravý(á) a môžem chodiť do školy. Modlím
sa za všetky deti, ktoré vítajú nový rok v nemocniciach. Uzdrav ich,
prosím, aby čo najskôr zasadli do školských lavíc,
amen.

„Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“
Tieto slová nám dnes vravíš vo Svätom Písme, milý Pane.
Človeka, ktorý vie dodržať, čo sľúbil, si vážime a máme radi. Máme
v ňom istotu. Pane Ježišu, Ty nás uisťuješ, že Boh vždy plní svoje
sľuby. Adamovi a Eve, ktorí nám pokazili raj, Pán Boh sľúbil Záchrancu
pred zlom a diablom. Sľúbil nám Teba a Ty si naozaj prišiel v tom
správnom čase, keď bol náš svet na Teba pripravený. Ježiš môj, Ty si
nám sľúbil, že budeš s nami a nikdy nás neopustíš. Ani keď zlyháme.
Nepovedal si, že nebudeme mať žiadne ťažkosti, ale že budeš s nami
a pomôžeš nám ich zvládnuť. Budeš pri nás každý deň, i ten dnešný.
Ježišu, ďakujem Ti, že si so mnou a že ma máš rád. Pomôž mi dnešný
deň doma, v škole, či na ulici zvládnuť s radosťou a láskou.
Teraz Ti skúsim s dôverou povedať, po čom veľmi túžim...

Kým pôjdem spať...
...ďakujem za svojich rodičov, ktorí pre mňa zabezpečujú všetko
potrebné do školy. Mojou prácou je len učiť sa, moji rodičia sa
postarajú o všetko ostatné . Dopraj im, Pane, stáleho zdravia na tele
i na duši a odmeň ich za všetku ich lásku a starostlivosť,
prosím. Snáď im raz ich dobrotu odplatím, amen.

3. september

4. september

Lk 4, 31-37

Lk 4, 38-44

Kto je silnejší?
Svetlo alebo tma? Mydlo alebo špina? Dobro alebo zlo?
Raz Ťa, Pane Ježišu, stretol človek, ktorý bol veľmi zúrivý. Hneval sa
a vykrikoval na Teba ako blázon. Ale nebol blázon, len do neho vstúpil
zlý duch, ktorý toho človeka trápil a robil mu zle. Ukradol mu slobodu,
aby robil iba to, čo mu on rozkáže. Preto nedokázal zlu povedať „nie“.
Ty si sa diabla nebál, Pane, ani toho človeka. Reagoval si pokojne, veď
Ty máš moc nad diablom. Diabol je pri Tebe slabý, len vykrikuje a zúri
ako špina, keď cíti mydlo. Zlý vie, že musí odísť, ako aj tma odchádza,
keď zažneme, hoci len maličké svetielko.
Keď som s Tebou, nemám sa čoho báť. Ani diabla, ani tmy. Ježišu,
teraz Ti poviem všetko, z čoho mám strach:................................................
....................................................................................................... Dôverujem Ti.
Chcem byť s Tebou. Pomôž mi, aby som mal(a) pokoj v srdci celý deň,
aby mi ho nikto neukradol. Ďakujem Ti, že si taký mocný.

Kým pôjdem spať...
...ďakujem za svojich učiteľov. Hoci ma denne zavaľujú úlohami
a povinnosťami, ich práca je ťažká a veľmi zodpovedná. Bez učiteľov
by ma nemal kto viesť po ceste poznania a porozumenia. Požehnaj ich,
prosím, za to, že mi pomáhajú spoznávať svet, Teba, Pane,
a Tvoje úžasné diela. Daj im silu a radosť, amen.

Je niekto z mojich blízkych chorý?
Pane, prišiel si do domu, kde býval apoštol Peter. Jeho svokra bola
chorá. Ty máš rád všetkých a osobitne chorých. Preto si za ňou
prišiel. Stačilo Tvoje slovo, aby ju horúčka opustila.
Takmer v každej rodine nájdeme chorého. Možno je to dedko, babka,
spolužiak, spolužiačka, či niekto iní. Aj každý, kto je smutný, je vlastne
chorý. Niekedy býva mrzutý, lebo sa cíti zle a niečo ho veľmi bolí.
Pomáhaj mi, Pane, aby ma to neodradilo. Stačí si spomenúť, že aj ja
som rád, keď ma počas mojej choroby niekto navštívi a povzbudí.
Dobré slovo, pozornosť, modlitba – to všetko ma veľmi poteší.
Pán Ježiš, Ty chceš, aby sme boli Tvojimi vyslancami lásky, najmä keď
navštevujeme chorých. Naša prítomnosť spojená s modlitbou má totiž
silu uzdravovať, amen.

Kým pôjdem spať...
...ďakujem Ti za školu. Viem, že na svete je veľa miest, kde deti svoju
školu nemajú, alebo kde je nebezpečné do nej chodiť pre rôzne
vojnové konflikty. Moja škola ma každý deň prichýli, cítim sa v nej
v bezpečí a bez strachu sa môžem učiť a zabávať s priateľmi.
Prosím, dopraj všetkým deťom láskavú
a bezpečnú školu.

5. september

6. september

Lk 5,1-11

Lk 5, 33-39

Milý Pane,
Tvoj pestún sa volal Jozef. Bol tesárom. Aj Ty si sa naučil tomuto
remeslu. Šimon Peter, ako aj iní apoštoli, boli zasa rybári. Hoci boli
skúsení v remesle, jednu noc predsa nič nechytili. Ale Ty si vedel, kde
sú ryby. Keď Ťa rybári počúvli, chytili také množstvo rýb, až sa im
siete trhali.
Ako je to možné, že vieš, kde nájsť ryby, hoci nie si rybárom?
Vedel si to preto, lebo Tvoj skutočný Otec je Boh. Jozef si Ťa iba
adoptoval. A Boh vie všetko. Aj Ty, Ježišu, keďže si Boh, vieš úplne
všetko. Aj matematiku, aj angličtinu, aj diktáty, aj všetko ostatné.
Preto sa túžim spojiť s Tebou a mať Ťa ako učiteľa. Zvyčajne nerobíš
veci za nás (ani apoštolom si nevytiahol ryby namiesto nich), ale
pomôžeš nám nájsť riešenie v každom trápení.
Dnes sa nezabudnem pred vyučovaním a domácimi úlohami pomodliť za
to, aby si mi pomohol, amen.

Kým pôjdem spať...
...ďakujem za spolužiakov. Je super, že v triede nesedím sám(a).
Pomáhame si, spolupracujeme, učíme sa navzájom spolu vychádzať,
rastieme a dozrievame vedľa seba. Viem, že svojich spolužiakov si
zapamätám na celý život. Daj im všetkým veľa sily a
zdravia, aby úspešne zvládli tento školský rok, amen.

Pane,
každý z nás už určite bol niekedy na svadbe. Je to príjemná udalosť.
Veľa tanca, spevu, dobrej nálady a chutného jedla. Prečo dnes
spomínaš svadbu vo Svätom Písme?
Keď som s Tebou, cítim sa úžasne – ako na svadbe. Je to super, veď Ty
máš na mňa čas 24 hodín denne! Si tu pre mňa. Pre mňa si stvoril tento
svet a všetko dobré v ňom. Pre mňa si sa obetoval, zobral si moje
hriechy, aby som sa mohol(la) dostať do neba. Poslal si mi anjela
strážneho, aby ma chránil.
Ako je to so mnou? Mám Ťa naozaj rád(a)? Rád(a) sa s Tebou stretnem
a porozprávam? Stretnutie s Tebou, Pane, má svoj názov: modlitba.
Dnes sa budem usilovať pomodliť sa nie z povinnosti, ale zo srdca.
Vlastnými slovami. Kto sa vie modliť, pocíti veľký pokoj a lásku v srdci.
Prosím Ťa , Pane, o dar modlitby pre všetkých ľudí na svete, amen.

Kým pôjdem spať...
...ďakujem za priateľov. Ocko môj, poznám veľa rovesníkov, no len pár
z nich môžem volať priateľmi. Priateľstvo je vzácny a krehký dar od
Teba. Viem, že si ho musím vážiť. Opatruj, prosím, mojich priateľov
a mňa nauč ľúbiť tak, aby som sa mohol(a) stať niekomu
verným(ou) a spoľahlivým(ou) priateľom (kou), amen.

7. september

8. september

Lk 6, 1-5

Lk 14, 25-33

Pre židov je najdôležitejší a najposvätnejší deň sobota, pre moslimov
piatok a pre nás, kresťanov, nedeľa. Prečo?
Lebo vtedy si, Pane Ježišu, vstal z mŕtvych. A v tento deň slávime aj
Turíce – zoslanie Ducha Svätého. Pane, povedal si: „Syn človeka je
pánom aj nad sobotou“. Teda Ty si dôležitejší ako sobota či nedeľa.
Vlastne bez Teba by nedeľa ani nebola. Preto by si mal mať prednosť
pred všetkým. Je to ako na cestách. Ten, kto je na hlavnej ceste, má
prednosť, ostatní musia počkať. Ježiš buď vždy pre nás ako hlavná
cesta, aby si mal prednosť pred všetkým.
Dnes si to uvedomím. Dám Ti prednosť. Urobím Ťa prvým. Ako?
Spomeniem si na Teba pred tým, ako sa pustím do nejakej práce,
povinnosti, ale aj keď ma niečo nahnevá, alebo keď ma niekto urazí
a budem mu to chcieť odplatiť. Najprv poviem Tebe, Pane, čo ma
hnevá, a až potom to budem riešiť. Nie naopak.
Ježišu, pomôž mi, aby som dnes na Teba nezabudol(la) a dal(a) Ti vo
všetkom prednosť, amen.

Kedy môžem neposlúchať?
Pane, hovoríš, že Ťa máme milovať viac ako rodičov, ale aj viac ako svoj
život. Môj otec a mamička mi zastupujú Pána Boha na zemi. Milovaný
Bože, Ty sa staráš o mňa cez rodičov, preto mi od malička dávajú lásku
a starajú sa o mňa. Rodičia chcú obyčajne to isté ako Ty a keď ich
poslúcham, poslúcham samého Boha.
Nie každé dieťa má to šťastie, že má milujúcich rodičov. Ale všetci
túžime mať ocka a mamku, ktorí nás chápu. Za rodičov sa treba veľa
modliť.
Pane, raz si povedal: „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj
vy im.“ Ako to vyzerá v mojej rodine? Porozmýšľam... Možno by si
mohol(la) niečo doma urobiť, aby u nás zavládla lepšia atmosféra, bez
zlosti, hnevu a závisti. Začnem od seba. Verím, že to dokážem , ak mi
Ty pomôžeš, amen.

Kým pôjdem spať...
...ďakujem Ti za všetkých pracovníkov školy.

Kým pôjdem spať...
...ďakujem za knihy. Učebnice, cvičebnice a knihy s krásnymi príbehmi

Tety upratovačky, pána školníka, či tety kuchárky takmer nevidíme,

– všetky sú plné múdrosti. Dokážu ma naučiť, rozosmiať, rozptýliť aj

predsa by bez ich práce škola nemohla existovať. Denne usilovne

rozplakať, dokážu ma nežne približovať k Tebe, môjmu milovanému

pracujú, aby sme sa my, deti, mohli bezstarostne učiť. Pane požehnaj

Stvoriteľovi. Posielaj mi, prosím, do cesty veľa múdrych kníh,

ich zdravím a radosťou z ich ťažkej práce, amen.

dopraj mi porozumieť im a poučiť sa z nich, amen.

9. september

10. september

Lk 6, 6-11

Lk 6, 12-19

Pane,
dnes nám hovoríš o uzdravení chorého s vyschnutou rukou. Šiel si sa
modliť do synagógy. Synagóga je dom, kam sa židia chodia modliť.
Prišiel sa tam modliť aj jeden chorý človek. Chudák, na ruke nemal
svaly, len kosť a kožu, preto do ruky nemohol nič chytiť. Boli tam však
aj Tvoji nepriatelia, Pane, a čakali, čo urobíš. Oni nechceli, aby si tomu
úbožiakovi pomohol, lebo si mysleli, že vo sviatok sa nesmie uzdravovať.
Ale Ty si sa ich nebál. Uzdravil si chorého, hoci Ti potom kvôli tomu
chceli ublížiť.
Pán Ježiš, Ty vždy robíš dobre. Aj keď Tebe ubližujú...
A čo ja? Koľkokrát som urobil(a) niečo dobré, a druhí to nepochopili?
Alebo si všimli len nejaké chybičky. Potom som bol(a) znechutený(á)
a nič sa mi nechcelo. Lebo som mal(a) pocit, že za dobré sa mi odplatili
zlom.
Ježišu, pomôž mi, aby som sa nikdy nedal(a) znechutiť. Ty si robil vždy
dobro a nedal si sa odradiť žiadnymi neprajnými ani frflavými ľuďmi.

Kým pôjdem spať...
...ďakujem za pomôcky.
Mnohé deti na svete nemajú ani
vlastné pero a moja taška je plná krásnych školských pomôcok. Sú
novučké a lesklé. Viem, že stáli veľa peňazí, preto prosím, nauč ma
vážiť si veci, ktoré mám, a pomôž rodičom v chudobných krajinách,
aby mohli svojim deťom zabezpečiť
všetko potrebné do školy, amen.

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

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

11. september

12. september

Lk 6, 20-26

Lk 6, 27-38

Blahoslavenstvá sú recept na šťastný život!
Milovaný nebeský Otec, poslal si nám svojho Syna, aby nás On naučil,
ako môžeme byť šťastní. Pán Ježiš bol šťastný, hoci sa narodil
v maštali, utekal pred Herodesom, plakal nad Jeruzalemom, mal
neprajníkov, pribili ho na kríž. My by sme to považovali za znamenie
nešťastia, ale Pán Ježiš nikdy nezúfal. Pretože bol neustále spojený
s Tebou, so svojím nebeským Otcom. Žil v Tvojej prítomnosti.
Ak budem veriť, že Ty si, Bože, so mnou, budem vždy šťastný(á).
Všetci máme radi slniečko a veríme, že slniečko existuje, aj keď je
noc, aj keď sú mraky, či prší. Nikoho vtedy nenapadne, že slniečko
prestalo existovať. Tak je to aj s nami. Život nie je ľahký. Niekedy
príde choroba, úraz, zlá známka, niekto nás zradí, nepochopí. To sú tie
mraky, noc. Ale verím, že Boh, ako slniečko, existuje. Verím, že noc
a mraky nebudú navždy. Aj keby sa mi niekedy nedarilo, budem veriť,
že ma máš rád, a že si stále so mnou. Nenecháš ma osamote, amen.

Kým pôjdem spať...
...ďakujem za svoje denné zážitky. Škola ich je plná! Niekedy si
zo školy prinášam krásne veselé zážitky, no inokedy smutnejšie
a nepríjemné. Ďakujem Ti za všetky, pretože ma učia, obohacujú
a posilňujú moje srdiečko. Zo srdca prajem všetkým deťom veľa
šťastných zážitkov v škole i všade, kde budú, amen.

Čo mám robiť, Pane, ak mám nepriateľov?
Okrem sympatických kamarátov sa občas stretnem aj s nepríjemnými
ľuďmi. Sú to moji nepriatelia. Pane, hovoríš, že ich mám milovať. Ale
veď sú nesympatickí a nepríjemní a idú mi na nervy! Ako má vyzerať
moja láska k nim?
Samozrejme viem, že bez modlitby to nefunguje. Bože môj, Ty miluješ
všetkých a nechceš, aby niekto prišiel do pekla. Skúsim aj na týchto
nepríjemných ľuďoch objaviť niečo dobré. V každom je niečo dobré,
každý ma nejakú dobrú vlastnosť, pre ktorú si ho môžem obľúbiť.
Niekedy je veľmi namáhavé objaviť dobro. Keď sa však pousilujem a na
nepriateľovi nájdem dobro, vtedy ho premôžem. Nepriateľstvo
stopnem, ak sa z nepriateľa stane priateľ. Potom budem môcť
namiesto nepríjemností prežívať jeho pomoc a spoločnú radosť. Ak
bude niekto na moje dobro odpovedať zlom, skúsim mu vyprosovať
milosť, priať mu dobro (lebo inak sa jeho zlo nalepí aj na mňa), čakať
na príležitosť a ponúknuť mu svoje priateľstvo.
Pane, daj mi silu, aby som dokázal(a) mať rád(a) aj nepríjemných ľudí.

Kým pôjdem spať...
...ďakujem za tréningy a krúžky. V škole sú aj predmety, ktoré mám
menej rád(a), no popoludní ma čaká môj obľúbený..................................
Mám radosť, že sa tam môžem stretnúť s priateľmi a radovať sa
z obľúbených činností. Pane, požehnaj a múdro veď všetkých
dospelých, ktorí venujú svoj voľný čas deťom, amen.

13. september

14. september

Lk 6, 39-42

Jn 3, 13-17

Poznáš tento príbeh, Pane?
Malé dievčatko stálo so svojím dedkom pri starej otvorenej studni.
Spustili vedro a vyťahovali vodu, aby sa mohli napiť. „Dedko,“ opýtalo
sa dievčatko, „kde býva Boh?“ Starý muž vzal vnučku do náručia
a podržal ju pri okraji studne. „Pozri sa dolu a povedz mi, čo vidíš.“
„Vidím svoj vlastný obraz,“ odpovedalo dievčatko. „A presne tam býva
Boh,“ povedal dedko. „Boh je v tebe.“
Bože, Ty si v každom z nás. Výzor niektorého človeka ma môže mýliť.
Môžem byť v rozpakoch z toho, ako rozpráva, alebo reaguje. Stačí
však pozerať sa srdcom. Bože, zobral si si podobu Ježiša. V človeku,
ktorý má dobré srdce, uvidíme Ježiša osláveného, krásneho. V tom,
ktorý pácha hriech, uvidíme Ježiša trpiaceho a možno aj mŕtveho...
Na takýto spôsob videnia však treba mať čisté srdce. Tým, ktorí majú
čisté srdce, je sľúbené, že Ťa uvidia. Kto nemá čisté srdce, najprv si
všíma na druhom človeku niečo zlé. Kto má čisté srdce, všimne si aj na
druhom niečo dobré. Pane, prosím Ťa, daj mi čisté srdce, amen.

Kým pôjdem spať...
... ďakujem Ti, milovaný Pane, za jemné jesenné slniečko. Krásne hreje.
Vďaka nemu je septembrový svet voňavý a požehnaný. Škola i ulice,
park a záhrady – všetko je krásne farebné a plné Tvojho láskavého
slnka. Buď požehnaný, Pane, za jesennú krásu a za
všetky plody, ktoré nám jeseň prináša, amen.

Ježišu, Tvoj kríž je znak najväčšieho priateľstva!
Praví priatelia si dokážu odpustiť, pomáhajú si, vedia sa navzájom
podržať a keď je to treba, dokážu sa aj niečoho zrieknuť a obetovať
sa jeden pre druhého. Viem, čo je najväčším prejavom pravého
priateľstva. Keď niekto kvôli druhému obetuje najvzácnejšie, čo má –
vlastný život. To je najväčšia obeta. Každý človek, ktorý sa obetuje v
prospech toho druhého, sa Ti podobá, Pane. Aj Ty si sa obetoval.
Priateľa si vyberáme podľa vlastností, aké má. Ty si si nás však vybral
za svojich priateľov takých, akí sme a veľmi túžiš, aby to bolo
priateľstvo nielen na celý život, ale aj na celú večnosť. Pre toto naše
priateľstvo si išiel až na kríž. Odo mňa nežiadaš takúto obetu, viem.
Ale túžiš po tom, aby sa zlepšilo moje srdce, môj vzťah k Tebe a
k mojim blízkym. Milý môj Pane, aby si vedel, že mi úprimne záleží na
priateľstve s Tebou, nájdem dnes príležitosť priniesť Ti malú obetu –
budem sa dnes snažiť premôcť svoj hnev, zlú náladu, nebudem
trucovať a urobím niečo dobré. Pomôž mi v tom, prosím...

Kým pôjdem spať...
...ďakujem za Tvoj kríž, zúbožený Pane. Pre moju detskú dušu je Tvoja
bolesť hrozná a nepochopiteľná... Ale viem, že bez kríža by sme sa
nemohli dostať k Tebe do neba. Dnes si v sviatku pripomíname Tvoj
kríž a ja dnes večer ďakujem za všetko utrpenie,
čo si pre nás na kríži vytrpel, amen.

15. september

16. september

Jn 19, 25-27

Lk 7, 1-10

Dnes má sviatok naša Mama, Sedembolestná Panna Mária!
Prečo sedembolestná? Číslo sedem vyjadruje v Biblii plnosť, v tomto
prípade plnosť bolestí. Mária prekonala veľa bolestí, 7 z nich bolo však
najťažších:
1. Simeonovo proroctvo; 2. Útek do Egypta; 3. Strata Teba, Ježišu,
keď si mal 12 rokov; 4. Stretnutie s Tebou na krížovej ceste ; 5. Tvoje
ukrižovanie; 6. Tvoja smrť, sňatie Tvojho tela z kríža a vloženie do
matkiných rúk; 7. Tvoje pochovávanie.
Nikto nemá rád bolesť. Ona však príde k nám, aj keď nechceme.
Napríklad, keď sme chorí, máme úraz, niekto alebo niečo pokazí naše
plány. Bolesť máme, keď sa rodičia na seba hnevajú, cítime
nespravodlivosť, sklamanie. Bolí nás, že máme nejakú telesnú chybu,
a nie je v našich silách to zmeniť. Panna Mária nás učí, že je možné
naučiť sa žiť aj s bolesťou. Nemusíme byť pre ňu zdeptaní, jedovatí,
či ubližovať si. Aj bolesť možno prijať, odovzdať sa Tebe, Bože a
veriť, že nás neopustíš. Sedembolestná matka nás učí plakať s
úsmevom. Mária, nauč ma, prosím, nikdy sa nevzdávať. Pomôž mi prijať,
čo nedokážem zmeniť.

Kým pôjdem spať...
...ďakujem Ti za Pannu Máriu.
Je to naša nebeská Mamička. Neustále myslí na nás, svoje deti,
s láskou a nežnosťou. Pod jej ochranou sme vždy v bezpečí. Panna
Mária za nás oroduje, usmieva sa na nás a šepká nám: „Nebojte sa, ja
vás nikdy neopustím.“ Ďakujem, že si nám dal takú
úžasnú nebeskú Mamičku, amen.

Milovaný Bože,
modlitbu, ktorú dnes počujem vo Svätom Písme, sa modlíme na každej
svätej omši: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale
povedz iba slovo a duša mi ozdravie.“ Mám veľmi rád(a) túto modlitbu,
pretože je plná nádeje. Viem, že ma miluješ tak silno, že postačí jediné
Tvoje slovíčko a všetko moje trápenie sa zmení na radosť. A ešte pre
niečo mi je sympatická tá modlitba. Pretože vyjadruje veľkú pokoru.
Viem, Pane, že si Kráľ kráľov, nebeský Vládca a Stvoriteľ celého sveta.
Akoby si mohol vkročiť do môjho domu? Ach, Pane, a predsa nielen
vchádzaš. Ale bývaš u nás. A nielen do domu, vchádzaš až do najhlbších
komôrok môjho srdiečka. Nepozeráš sa na to, či je čisté, upratané.
Čakáš len na moje pozvanie. Pane, je úžasné, že stačí jediné moje
slovíčko, slovo ľudského mláďatka na to, aby si prišiel. Len slovíčko
pozvania: „Pane, vojdi mi do srdca a zostaň tam už navždy.“ Presne
tieto slová Ti dnes budem opakovať s nádejou a s veľkou láskou, amen.

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

17. september
LK 7, 11-17

18. september
LK 7, 31-35

Milý Bože,

Pane,

dnes ráno premýšľam nad Tvojím svetom. Je veľmi krásny a rozmanitý.

slová z dnešného evanjelia môžem nájsť aj v jednom slovenskom

Slnko, zem, voda a toľko stvorení! Všetko do seba zapadá ako kúsky

prísloví : „Tancuje, ako mu iní pískajú.“ Je úžasné, že už v časoch, kedy

skladačky. Ja viem, že všetko, čo si ty stvoril, má na svete aj v človeku

si chodil po našej zemi v ľudskej podobe, sa používalo rovnaké

svoje miesto. Hoci by sa nám to zdalo nepríjemné – ako napríklad plač.

prirovnanie. Poznám rozprávku o čarovnej píšťalke. Keď ona hrala,

Mám rád(a) smiech a radosť. No často sa mi do očí nahrnuli slzy

všetci naokolo museli tancovať, či sa im to páčilo alebo nie. Myslím, že

a musel(a) som plakať... Prečo je na svete aj plač? Nebolo by krásne,

taký pocit je hrozný – keď sa Vám telo vykrúca v tanci, hoci vy vôbec

keby sa všetci stále iba smiali? Pane, Ty si nám svojou bolesťou

nechcete tancovať, ba dokonca ste strašne unavení a nevládzete...

a utrpením na kríži ukázal, že aj plač má v živote veľmi dôležité

V triede máme spolužiaka, ktorý chce všetkým rozkazovať. Je

miesto. Tvoje utrpenie a bolesť nás vykúpili. Bez plaču by sme

obklopený svojimi priateľmi, ktorí ho poslúchajú. Ale nie je to

nepoznali šťastie zo smiechu, však? Prosím, už sa nikdy nebudem

priateľstvo. Myslím, že sú s ním len preto, že sa ho boja. Tancujú, ako

vysmievať niekomu, kto sa rozplače, hoci by sa mi jeho plač zdal

on píska.

zbytočný alebo hlúpy – ja predsa nemôžem vedieť, ako sa ten druhý

Preto Ťa , Pane, prosím o pomoc. Urob ma poslušným(ou) voči tým, ktorí

cíti a akú bolesť prežíva. A chcem Ti poďakovať za smiech a za

mi dobre radia. A daj mi odvahu vzoprieť sa, keď ma niekto bude

radosť, ktorú túžim dnes rozdávať iným, amen.

chcieť ovládať a bude ma navádzať na zlé, amen.

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

Kým pôjdem spať...
...ďakujem za matematiku. Občas sa mi zdá ťažká a aj domáce úlohy
ma niekedy potrápia, ale matematika mi ukazuje, aký je Tvoj svet
krásne logický, ako v ňom všetko funguje. Naučím sa počítať a merať,
porozumieť Tvojim zákonom. Pane, prosím, pomáhaj nám chápať čísla,
kamarátiť sa s nimi a nebáť sa ich,
aby sme múdreli v Tvojej láske, amen.

19. september
Lk 7, 36-50
Milý Bože,
dnes nám vravíš o dlžníkoch o dlžobe. Čo toto slovo znamená? Som ešte
dieťa, nepožičiavam si drahé veci alebo peniaze. Občas si požičiam od
kamaráta knihu alebo školskú pomôcku. Ak máme teda cudziu vec
a musíme ju vrátiť, stávame sa dlžníkmi. Dlžníkom prestanem byť vo
chvíli, keď požičanú vec vrátim.
Vetu „Som ti dlžný“ som však počul(a) aj keď nešlo o peniaze. Ak
niekto niekomu pomôže, vytiahne ho z problému, poteší ho v smútku,
ten obdarovaný človek vraví: „Ďakujem, som tvoj dlžník.“ No Ty nás
učíš robiť dobré skutky nezištne – teda bez túžby po navrátení. Čo by
to bolo za lásku, keby som smutného kamaráta potešil len preto, aby
ma raz potešil on? A ak by som si to dokonca žiadal(a) – pomôž mi, veď
ja som ti vtedy pomohol(la) – bol by môj dobrý skutok ešte dobrým
skutkom? Nie. Bol(a) by som len ako úradník v banke. Dobro nemožno
počítať ani vážiť. Pane, nauč ma pomáhať nezištne a s láskou, amen.

Kým pôjdem spať...
...ďakujem za to, že sa môžem učiť o prírode. Tvoja zem je obrovská.
Daroval si nám krásny domov, plný záhad, tajomstiev a očarujúcich
prekvapení. Rastliny, zvieratá, všetky prírodné úkazy nám spievajú
o Tvojej láske. Je naozaj dobrodružstvo objavovať Tvoj svet, učiť sa
o jeho kráse a rozmanitosti, spoznávať zákony, ktoré si
doň vložil. Tvoj svet je Tvojou oslavou! Amen.

20. september
Lk 8, 1-3
Zjavuješ svoje tajomstvá maličkým!
To je ale úžasné a zvláštne zároveň! Nemyslím, že by niektorý kráľ či
prezident prezrádzali maličkým štátne alebo vojenské tajomstvá. Sú
totiž príliš vážne a dôležité. A Ty, Bože, prezrádzaš tajomstvá
Nebeského kráľovstva všetkým, dokonca uprednostňuješ maličkých! Si
úžasný!!! Viem, že nemyslíš maličkých vzrastom. Máš na mysli všetkých
ľudí – nezáleží na veku, farbe pleti alebo zamestnaní. Len musia byť
pokornými. Maličkí v srdci ! Maličký v Tvojich očiach neznamená
bezvýznamný. Naopak. Hovoríš, že maličkým patrí celé nebo, pretože
Ťa ľúbia s takou dôverou a jednoducho – ako my, deti.
Či je slon v Tvojej prírode dôležitejší ako mravec? Alebo strom javor
je Ti vzácnejší ako sedmokráska? Ty si, Pane, spravodlivý a láskavý ku
všetkým. Prezradíš svoje tajomstvá všetkým, ktorí po tom túžia.
Najmä to najdôležitejšie tajomstvo – ako sa dostať k Tebe – do neba.
Pane, pomáhaj mi, aby som sa nikdy nepovyšoval(a) nad ostatných, aby
som bol(a) vždy Tvoj(a) maličký(á), amen.

Kým pôjdem spať...
...ďakujem za náš jazyk – za slovenčinu. Práve tento rok slávime
jubileum príchodu sv. Cyrila a Metoda, ktorí nám priniesli písmo.
Odvtedy sa , pravdaže, veľmi naša reč zmenila, ale je naším najväčším
bohatstvom. Slovenčina je veľmi ťažká. Ale je prekrásna. Nauč nás,
Pane, používať svoj jazyk, svoju reč, s láskou a úctou,
Nauč nás pekne hovoriť o iných a o Tebe, amen.

21. september
Mt 9, 9-13

22. september
Lk, 16, 10-13

Dnes si pripomíname svätého Matúša.

Milý Pane,

Bol evanjelista, jeden zo štyroch, ktorí sa rozhodli napísať všetko, čo

spravodlivý človek nikdy neklame ani nepodvádza... V škole práve

počuli, videli – čo zažili v Tvojej blízkosti. Sv. Matúš ani ostatní traja

prebiehajú všakovaké vstupné testy a písomky, učitelia si chcú overiť,

evanjelisti však neboli spisovatelia, ani vzdelaní mudrci. Keď však

čo všetko sme zabudli a čo nám zostalo v hlavách aj po dlhých letných

počúvam slová Písma, je jasné, že sú napísané krásne, s citom, s láskou

prázdninách. Byť čestný v škole znamená nielen neklamať spolužiakov,

a múdrosťou. Ako je to možné?

ale aj nepodvádzať na písomkách. Odpisovať, používať ťaháky,

Pane, Ty si zoslal svojho Ducha na svojich učeníkov. Aj na mňa by si

spoliehať sa na našepkávanie je poriadne nebezpečné – môžem si

mohol zoslať dary Ducha Svätého? Aké by to bolo? Nemusel(a) by som

vyslúžiť pätorku, hoci všetko viem. A navyše takto by som podviedol(a)

sa nič učiť, nebolo by treba chodiť do školy – odrazu by sa v mojej

len sám(a) seba.

hlave zjavila všetka múdrosť a mohol(la) by som sa stať napr.

Ty si, milovaný Ježišu, nikdy ani slovkom neklamal. Dokonca aj keď sa

lekárom(ou)? Pane, viem, že sa musím veľa učiť a veľa počúvať. No

Ťa pýtali na také závažné veci (kto je Tvoj Ocko, kde je Tvoje

pomôž mi uveriť Tvojim slovám – že ak po niečom veľmi túžim, ak je to

kráľovstvo) a Ty si vedel, že pravdivá odpoveď Ti prinesie veľké

pre moju dušu dobré a ak sa nevzdám po prvých prekážkach, a najmä

problémy. Pane, nauč ma, prosím, pravej rytierskej čestnosti, aby som

ak je to Tvoja vôľa, určite mi pomôžeš stať sa hoci aj kozmonautom.

sa nikdy nemusel(a) hanbiť sám(a) za seba, amen.

Žiaden cieľ s Tebou nie je príliš ďaleko a to je nádherné, amen.

Kým pôjdem spať...
...premýšľam, kým by som chcel(a) byť, až vyrastiem. Túžim Ti
poďakovať. Možno sa ocitnem na druhom konci sveta. Je preto úžasné,
že sa môžem učiť nové cudzie jazyky a tak sa môžem priblížiť k iným
ľuďom. Aj sv. Matúš a evanjelisti pôsobením Ducha Svätého hovorili
mnohými cudzími jazykmi. Pochopiť a ľúbiť človeka
môžem vtedy, ak mu rozumiem.
Ďakujem za porozumenie, amen.

Kým pôjdem spať...
...ďakujem zo srdca, že môžem spoznávať našu Zem. Je taká
rôznorodá, farebná a plná Tvojich zázrakov, milovaný Bože! Pripravil si
pre nás prekrásnu planétu a ja dychtivo hltám každé slovo o jej
tajomstvách. Ďakujem, že sa môžem učiť o vzdialených krajinách,
o deťoch, ktoré tam žijú, ako sa hrajú, aké jedlá jedia,
aké majú radosti a starosti.
Ďakujem Ti za veľkú ľudskú rodinu, amen.

23. september
Lk 8, 16-18

24. september
Lk 8, 19-21

Pane,
je jesenné ráno a ja premýšľam nad svetlom... Dni sa pomaly skracujú
a lampu v izbe je potrebné zapínať čoraz skôr. Spomínam, ako sme
v lete ešte o deviatej behali po lúke – teraz je o takom čase už úplná
tma. No vďaka lampám, sviecam, baterkám nás tma nikdy nevystraší.
Ak sa slnko schová za hory, nahradíme si jeho svetlo umelým
osvetlením.
Ty si, Pane, naše svetlo. Ty si slniečko, ktoré nemožno ničím nahradiť.
Nikdy nezapadáš. Keď sme zlí, ponorení v hriechu, zdá sa nám, že je
tma, ale to nie je pravda. Máme vtedy len zatvorené srdiečko zatvorené oči. Našťastie nám vždy pomôžeš otvoriť oči i srdce
a nanovo sa vykúpať v Tvojom svetle. Je ráno, deň sa ohlasuje
príchodom nového svetla...Svieť mi dnes, Pane, do duše, aby som
bezpečne kráčal(a) v Tvojom svetle po celý deň, amen.

Milý Pane,
v kostole často počujem : „Bratia a sestry“. Na každej svätej omši nás
kňaz takto osloví. Obzerám sa okolo seba – vidím veľa ľudí. V škole,
doma, na ulici, v obchode. Svet je plný ľudí a Ty mi vravíš, že všetci sú
mojimi bratmi a sestrami. Ako je to možné?
Mať brata alebo sestru znamená zdieľať spoločný dom, mať spoločnú
rodinu. Znamená to aj nutnosť rozdeliť sa o všetko. Ak mám brata,
musím sa s ním deliť o izbu. O sladkosti a j o čas, ktorý mi môžu
venovať rodičia. Na druhej strane nikdy nie som sám(a) a keď
potrebujem pomoc, braček, či sestrička je vždy naporúdzi. Zastane sa
ma pred neprajníkmi, je mi partnerom v hre. A domáce povinnosti si
s ním alebo s ňou delím rovnako ako sladkosti.
Celý náš svet je Tvoj dom a my v ňom žijeme ako súrodenci. Mali by
sme si pomáhať, deliť sa o „sladkosti“ aj o povinnosti. Len o jedno sa
nemusíme deliť - o Tvoju lásku a pozornosť. Ty si totiž pre každého
úplný a celkom celý, pre každého máš čas 24 hodín denne. Dnes sa
pokúsim byť ku všetkým ľuďom ako ich brat alebo sestra, amen.

Kým pôjdem spať...
...ďakujem, Pane, za hudbu. V škole i v hudobnej škole nás okrem
písmen a čísel učia ešte jedny tajomné značky – noty. Je úžasné, že
tieto guľôčky a „hačky-bačky“ dokážu zaznamenať niečo také úžasné,
ako je hudba. Ani jeden deň neprejde, aby som nepočul(a) aspoň jednu
pieseň, melódiu... A zvuk organu v kostole je nádherný!
Kto spieva, dvakrát sa modlí, však?
Ďakujem za piesne, amen.

Kým pôjdem spať...
...ďakujem za to, že môžem tvoriť krásne veci. Dal si mi oči, zmysly
a túžbu po kráse, takže môžem tvoriť nie len na hodinách výtvarnej
výchovy, ale aj doma. Pripravujem darčeky pre svojich najmilších,
kreslím veci, ktoré sa mi páčia, modelujem, strihám, lepím...Je to hra,
zábava a radosť duše.
Vďaka Ti, Pane, za túto radosť.

25. september
LK 9, 1-6
Pane môj,
do školy, do kostola, do divadla – všade sa nám treba pekne obliekať.
Školský rok znamená aj každodennú starosť o oblečenie. Každé ráno sa
vystrojím do čistých pekných šiat. Chcem Ti preto dnes ráno
poďakovať za všetku starostlivosť mojich rodičov za to, že mi kupujú,
perú, žehlia a pripravujú – i opravujú – moje oblečenie.
V Tvojej dobe sa šatám vravelo rúcho. Vyzerali celkom inak ako dnešné
oblečenie. V Biblii často hovoríš o oblečení – čistom rúchu, bielom,
nepoškvrnenom oblečení. Viem, že pri týchto slovách myslíš na našu
dušu. Túžiš po tom, aby sme sa obliekali do čistoty a nevinnosti. Preto
sa dnes ráno modlím za všetky deti, ktoré sa práve chystajú do školy
alebo na iné miesto, za deti, ktoré sa teraz obliekajú. Pomôž nám
všetkým myslieť viac na to, aby sme mali čisté srdiečka, lebo oni sú
našou najväčšou ozdobou. A aj tá najkrajšia parádnica je nepríťažlivá,
pokiaľ z nej trčí mrzuté či pyšné srdiečko. Amen.

26. september
LK 9, 7-9
Informácie,
novinky, klebety, udalosti, správy – celý deň nám bubnujú do uší zo
všetkých strán. Voláme ich takým čudným slovom – médiá. Prenášajú
informácie, sú rýchle a často poriadne ukecané. Aj v škole používame,
internet, kde si možno nájsť kopec zaujímavých poznatkov. Telka,
rádio, noviny – to všetko nás kŕmi informáciami zasa doma. Dnešná
doba by sa asi mala volať doba informácií, ale neviem, či všetky sú
pravdivé, či sú všetky pre moju dušu aj prospešné. Tie v škole,
informácie, čo si vyhľadávam k svojim projektom, áno, ale klebety
v telke či na sociálnych sieťach – ach, tie vedia spôsobiť veľa zla
a bolesti.
Pane, ďakujem, že nám ponúkaš to najlepšie a najkrajšie médium –
Sväté Písmo. Vďaka slovám v ňom sa dozvedám a lepšie rozumiem
Tvojim tajomstvám. Pane, ale svetské médiá okolo mňa sú často veľmi
agresívne. Prosím, ochraňuj nás od ich zla a nauč nás rozlišovať, čo je
dobré a čo škodlivé, amen.
Kým pôjdem spať...
...ďakujem za všetko pekné,
čo ma v tomto školskom roku čaká.

Kým pôjdem spať...
... zo srdca ďakujem, že si mi
dal zdravé nohy a ruky, že sa
môžem pohybovať – behať,
skákať, stvárať akrobatické
kúsky, bicyklovať sa, plávať – ďakujem, že sa môžem hýbať. Šport je
nielen zábavný, ale vďaka nemu moje telo rastie, silnie a mocnie.
V zdravom tele sa potom moja duša cíti ako v raji. Pane, nauč ma cvičiť
a trénovať svoje telo každý deň, pretože pohyb
a šport je skrátka super!

Už teraz Ti chcem poďakovať
za všetky úspechy, dobré známky,
za prácu, ktorá sa mi podarí.
Viem, že tieto radosti sú z Tvojich rúk
a dopraješ mi ich preto, lebo ma miluješ.
Daj, aby som sa z úspechov vedel(a)
radovať, ale aby som vďaka nim
nikdy nespyšnel(a), amen.

27. september
LK 9 18-22
Prorok.
Toto slovo som počul(a) už veľakrát. V Biblii sa ním označuje človek,
ktorého si Boh vybral, aby povedal ľuďom niečo veľmi dôležité o
budúcnosti. A veru, obyčajne išlo o nepríjemné správy – že máme
zmeniť svoj život a polepšiť sa – a to sa hriešnym ľuďom nepáči. Preto
veľa Božích prorokov zomrelo mučeníckou smrťou za to, že nám
zvestovali pravdu.
Dnes stačí otvoriť akékoľvek noviny, všade sú horoskopy a predpovede
našej budúcnosti. Veštenie sa stalo moderným. Veď každý túži vedieť,
čo bude zajtra. Čo dostanem z písomky? Vyvolá ma učiteľka? Ako
dopadnú moje výsledky u lekára?
Viem, že v Tvojich očiach je toto všetko zlé. Nemáš rád naše ľudské
hádanie, pretože Ti pripadá ako nevďačnosť. Veď by sme mali vedieť,
že Ty, náš Otec, pre nás pripravuješ len to najlepšie. Preto ma nauč,
prosím, spoliehať sa na Tvoju lásku a nebáť sa ľudských predpovedí.

Kým pôjdem spať...
...ďakujem aj za starosti
a trápenia, ktoré na mňa čakajú
v nasledujúcom školskom roku.
Hoci je ťažké pochopiť, prečo ich musíme znášať, viem, že majú
v živote svoje miesto. Ty nás učíš, že každá skúška ma posilní a priblíži
k Tebe. Skúšky a úskalia sú tréning pre dušu a srdce, aby som bol(a)
v dospelosti silný(á). Pomôž mi, prosím, všetko zvládnuť,
pomáhaj mi, amen.

28. september
LK 9, 43B-45
Ocko môj nebeský!
Koľko slov máme v našej slovenčine? Väčšina dospelých rozumie
takmer všetkým slovám. Rozumieme slovám, vieme, ako ich používať,
tak ako je možné, že je vo svete toľko nedorozumenia? Kde sa stane
chyba, ktorá prináša zlosť, hádky, spory až vojny?
Dobre, rôzne krajiny majú rôzne reči. Nerozumieme slovám iného
jazyka. No prekladatelia, slovníky, tlmočníci – to všetko nám pomáha
porozumieť slovám iných ľudí, hoci by to boli cudzinci. Tak prečo im
nerozumieme? A prečo nepochopím často ani svoju najbližšiu osobu?
Slová sú len obal, viem. V každom slove sa skrýva myšlienka a práve tej
by sme mali rozumieť. Je tam ukrytá a ak jej chcem rozumieť, musím
otvoriť nie len svoje uši. Porozumenie si vyžaduje otvorené srdce.
Nesmiem si myslieť, že pravdu mám len ja. Pane, dnes Ťa prosím, aby
sme si v škole rozumeli, aby sme sa nehádali a neubližovali si. Veď
všetci chceme len jedno – Tvoju lásku a vzájomné priateľstvo, amen.

Kým pôjdem spať...
...ďakujem Ti za to, že budeš stáť pri mne každú chvíľočku – ťažkú aj
radostnú. Som si úplne istý(á), že na svete neexistuje nič, prečo by si
ma opustil, ak si to len sám(a) nebudem želať. S vedomím, že si stále
pri mne, sa mi každý deň zdá príjemný a radostný, hoci by bol aj plný
skúšok. Si môj láskavý Ocko, milujem Ťa, amen.

29. september
LK 16, 19-31
Dnes má sviatok svätý Michal.
Je to archanjel a má na starosť nebeské vojská. Aké to len asi je?
Koľko vojakov a akých silných má nebeské vojsko? Akí musia byť silní
a trénovaní, keď sa neboja postaviť voči samotnému peklu? Pane môj,
dnes chcem poprosiť svätého Michala o ochranu od všetkého zla, aby
sa ani jeden človek dobrej vôle nemusel strachovať pred Zlým.
Svätý Michal archanjel, bráň nás proti zlostiam a úkladom diablovým,
buď nám ochranou, pokorne prosíme, nech ho zavráti Boh a Ty, knieža
vojska nebeského, svojou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých
duchov, ktorí sa na skazu ľudí potulujú po svete, amen.

30. september
LK 9, 46-50
Kto je najmenší, je najväčší.
Ako tomu mám rozumieť? Však sme sa už v škole učili, čo sú to
protiklady a a k je niečo vysoké, nemôže to byť zároveň aj nízke. Buď
jedno, alebo druhé. Aký si úžasný, Pane! V Tebe sa aj protiklady dokážu
spojiť. Len musíme správne pochopiť, akú veľkosť alebo malosť máš na
mysli. Ak sa niekto vyvyšuje nad ostatných, v Tvojich očiach sa
umenšuje. Ak si niekto myslí, že je dokonca väčší ako Ty, zmenšuje sa
a hrozí mu, že načisto zmizne. Naopak, ak si budem viac všímať iných,
skúsim ich pochopiť a nájsť, čo je na nich krásne a veľké, v Tvojich
očiach narastiem. A ak budem pokorný(á), uznám Tvoju veľkosť, sám(a)
sa budem pre nebo neustále zväčšovať. Aké krásne tajomstvá! Pomôž
mi Pane, pochopiť, že si najväčší, radovať sa z toho a nevyvyšovať sa
nad iných ľudí - a už vôbec nie nad Teba,. Amen.

Kým pôjdem spať...
...ďakujem za Tvoje Slová,

Kým pôjdem spať...
Pane, školský rok sa už naplno rozbehol. Ďakujem za to, že si vymyslel

ktoré ma vždy posilňujú a upokojujú. Keď si uvedomím ich silu a moc,

čas. Niekedy ma hnevá, lebo letí príliš rýchlo, inokedy sa vlečie ako

som dojatý(á) od vďačnosti. Dávaš mi ich úplne zadarmo a kedykoľvek

slimák. No v čase nám prinášaš pohyb, smerovanie a dávaš všetkému

po nich zatúžim. Vždy mi pomáhajú, učia ma o najdôležitejších veciach.

poriadok. Dnešok i celý september uplynul ako voda. Nech moja

Prosím, nauč ma vážiť si Sväté Písmo, každučké

večerná modlitba plynie k Tebe

Tvoje slovo a pomôž mi im rozumieť, amen.

s rovnakou ľahkosťou, amen.

