
 

1. november 

Mt 5, 1 – 12a 

Je tu november, 

a ja sa chcem teraz viac ako inokedy usilovať o svätosť! Zas a znova, 

aby som sa páčil (páčila) Bohu, ktorý ma má rád a pripravil pre mňa nebo. 

A o to nebo sa musím usilovať každý deň. Vždy znova a znova. Snaha 

o svätosť prináša síce námahu – ale prináša aj radosť, lebo ma stále viac 

približuje k Bohu. A to ma napĺňa radosťou – už teraz a tu. 

Pretože je prikázaný sviatok, dnes budem znova počuť evanjelium o 

Blahoslavenstvách. Nech sú pre mňa povzbudením na ceste do neba, 

kde je môj skutočný domov! Áno, obnovujem svoje rozhodnutie kráčať 

cestou svätosti! Dokázali to mnohí, teda vlastne všetci svätí, ktorých dnes 

oslavujeme... 

 

Kým pôjdem spať... 

Pane Ježišu, ďakujem ti za dnešný deň. Aby mi „chutilo“ stávať sa 

svätým(ou), ponúkaš mi príklady mužov, žien, ale i detí, ktorí sú už pri 

tebe a hľadia ti do tváre. Dnes  už možno nie je moderné byť svätým, ale 

aj tak to s úsilím o túto čnosť nechcem vzdať.  

Pomáhaj mi, prosím!!!  

Amen. 

 

 

2. november 

Jn 6, 51 – 58 

Vždy, keď sa modlím modlitbu Verím v Boha, vyslovujem v nej aj slová: 

Verím v život večný. A dnes sa v evanjeliu dozvedám, ako ten večný 

život môžem dosiahnuť. Prijímaním nebeského pokrmu - Eucharistie. V 

nej je skutočne prítomný živý Ježiš Kristus! Nie je to obyčajný chlieb, je 

to chlieb z neba! Pokrm na ceste do neba. Dnes, keď viac myslíme na 

našich blízkych zosnulých, chcem prosiť o nádej, ktorá vie, že smrťou 

sa život nekončí... 

Nebo je mojím skutočným domovom a raz sa tam vrátim. Chcem sa o to 

usilovať konaním dobrých skutkov. A prehlbovaním si viery v to, že aj v 

tom malom kúsku chleba je prítomný Pán Ježiš. A ja ho môžem 

prijímať vo svätej Eucharistii alebo duchovne.                           

 
Kým pôjdem spať... 

Pane Ježišu, aj keď bol dnešný deň možno smutnejší ako tie 

predchádzajúce, chcem ti zaň poďakovať. Viem, že smrti sa nevyhnem ani 

ja, ani nikto z mojich blízkych. Chcem dúfať, že moje i naše stretnutie s 

tebou bude stáť zato. Že budeme prežívať nikdy nekončiacu sa radosť... 

Veď som predsa tvoje dieťa.  

Odpočinutie večné... Amen. 

 



 

3. november 

Lk 19, 1 – 10 

Opäť je tu ten vzácny deň, Pánov deň,  nedeľa!  

Možno si povieš, že zasa treba splniť svoju kresťanskú povinnosť a ísť 

do kostola na svätú omšu. Áno, to je jedna strana mince. Povinnosť.  

Svätá omša je však veľký a nádherný darček priamo od nášho Nebeského 

Otca. Tento darček je vždy pripravený, každý deň, nielen v nedeľu, sa 

nám ponúka a skrýva veľké tajomstvo. Boh nám skrze jednu svätú omšu 

dáva obrovské more milostí! Aj tebe, ako vtedy Zachejovi, opakuje tú istú 

dobrú správu: Dnes prišla spása do tohto domu. Kedy inokedy by 

sme to mali viac zažiť, ak nie práve dnes, v nedeľu, na svätej omši? 

                          

Kým pôjdem spať... 

Pane, ďakujem ti, že ma máš rád a že sa mi stále ponúkaš – najmä pri 

svätej omši. Ako som dnes prežil (prežila) svätú omšu? Bolo to len niečo 

musené? Alebo som sa z toho aj tešil(la)?  

Dobrú noc, Pane.  

 

 

4. november 

Lk 14, 12 – 14 

Ako to asi muselo vyzerať na hostine, kde namiesto dobre oblečených a 

krásnych hostí sa ocitli obyčajní chudáci? Veru, zdá sa, že ide o zvláštne 

pozvanie. Títo obyčajní ľudia boli možno zle oblečení – ale vo vnútri boli 

pripravení na hostinu ísť. Oblečenie nie – ale ich srdce bolo v poriadku. 

Čo mi týmto chce Pán povedať do dnešného dňa? 

Chcem si dnes viac všímať tých, ktorí možno nemajú kamarátov. 

Tých, ktorým sa iní vyhýbajú preto, že majú možno krivý nos alebo 

iný drobný nedostatok na tele. Milo sa im prihovorím a zahrám sa s 

nimi.                          

 

Kým pôjdem spať... 

Pane Ježišu, ľudia, ktorí nejakým spôsobom prežívajú odstrkovanie alebo 

výsmech, to vo svojom živote nemajú ľahké. Je zvláštne, že navonok 

krásni ľudia nás priťahujú ako magnet. No tých menej krásnych by som si 

ani ja nebol(a) všimol(la), keby si ma na nich ty sám neupozornil. Vďaka 

tebe som sa dnes presvedčil (la), koľko vnútornej krásy majú títo ľudia v 

sebe. Aj oni sú Božie deti.  

Vďaka ti, Pane, za nich! Amen. 

 



 

5. november 

Lk 14, 15 – 24 

Akú prijemnú atmosféru asi zažíval Pán Ježiš a ostatní prítomní na 

hostine, o ktorej píše dnešné evanjelium! Ten spolustolujúci isto nemyslel 

len na to, že mu chutí to, čo má pred sebou na tanieri. Lebo hostina nie je 

len o dobrom jedle, ale aj o pohode a medziľudskej komunikácii.  

To, že potrebujeme jesť, je naša prirodzenosť. Ale popri nutnosti 

konzumovania jedla by sme sa mali snažiť vytvárať pri stole aj atmosféru 

radosti a pohody. Nielen preto, aby niekomu nezabehlo . Dôležité je 

mať na seba vzájomne čas. Aspoň trošku času. Zaujímať sa jeden o 

druhého. Podarí sa mi to v dnešný deň, hoci je pracovný? Ak nie skôr, 

tak aspoň pri večeri... 

                             

Kým pôjdem spať... 

Pane, aké to bolo pekné! Dnes sme si doma urobili malú slávnosť. Len 

tak. Pekne sme si prestreli stôl a mali sme čas na to, aby sme sa 

rozprávali spolu ako rodina. Bolo to lepšie ako rozprávka na dobrú noc. 

Mohli sme zažiť, že jeden druhého potrebujeme. A aj to, že sa máme radi. 

Ďakujem nás dennodenne spájaš svojou láskou a požehnaním.  

Ak to dnes nevyšlo, daj, aby sme boli takto spolu čo najskôr a čo 

najčastejšie. 

Amen. 

 

 

6. november 

Lk 14, 25 – 33 

Osvojiť si jednotlivé čnosti nie je veru ľahké!  Dnes môžeme počuť, ako 

Ježiš vo svojom slove kladie určité podmienky pre toho, kto sa chce stať 

jeho učeníkom.  

Dnes sa pokúsim osvojovať si jednu z čností, ktorou  je nereptať, keď 

prežívam nejakú ťažkosť a niesť ju ako svoj kríž spolu s Ježišom. To je 

naozaj ťažká úloha. Ale ani Pán Ježiš to nemal ľahké, keď kráčal na 

Golgotu.  

Dnes budem premýšľať o tom, či som pripravený(á) znášať hrdinsky 

a statočne všetky trápenia a námahy (i tie drobné), ktoré mi dnešný deň 

prinesie. Chcem byť naozaj jeho verným učeníkom (vernou 

učeníčkou)? 

                                
Kým pôjdem spať... 

Pane Ježišu, aký ťažký bol dnes môj deň. 

Tu napíš, čo sa ti zdalo dnes najťažšie: 

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

Ale pohľad na to, ako ticho a pokorne prijímaš ty svoj kríž, ma posilňuje. 

Chcem sa ti stále viac podobať. Amen.  

 

 



 

7. november 

LK 15, 1 – 10 

Mýtnici a hriešnici.  

Vyvrheli spoločnosti. Tí, na ktorých všetci ukazovali prstom. Presne tí sú 

dnes predmetom môjho ranného rozjímania. A prečo? Dnes si chcem 

uvedomovať, že aj ja som kedy-tedy pekný „kvietok“! Prečo? Pretože aj ja 

robím zle, robím hriechy. Kým som tu na zemi, v jednom kuse zápasím v 

boji medzi dobrom a zlom. Nejde o to, aby som sa chválil (chválila) 

svojimi hriechmi. To sú veci, ktoré ma skôr zahanbujú. Pred inými, pred 

sebou, ale najmä pred Bohom. Prosím o schopnosť úprimne ich 

ľutovať. Ani tí, ktorých spomíname vyššie, sa necítili príjemne, keď ich 

všetci okrikovali a ukazovali na nich prstom. A ako boli radi, keď im Ježiš 

odpustil! 

                                           Kým pôjdem spať... 
Pane, často sa mi podarí niečo vyparatiť! Urobiť nejaké zlo a zarmútiť tým 

svojich rodičov, blízkych a najmä teba samého... A to mi je naozaj ľúto! 

Pomôž mi, prosím, aby som sa nevzdával(a), keď urobím niečo zlé! Daj mi 

dostatok trpezlivosti! A úprimnú ľútosť nad spáchaným zlom.  

Amen.  

 

8. november 

Lk 16, 1 – 8 

Vo svete to niekedy funguje tak, že na to, aby sme niečo dosiahli, 

použijeme široké lakte. Čo to znamená?  

Prestaneme sa zaoberať poctivosťou a stoj čo stoj (aj s pomocou 

podvodu) chceme dosiahnuť to, čo sme si zaumienili. Ak sa nám to 

podarí, povieme si, že sme boli šikovnejší ako tí ostatní... 

Cesta poctivosti je síce pomalá a zdĺhavá, ale určite sa oplatí. Aspoň 

budeme mať pri tom čisté svedomie. Práve také chýbalo správcovi z 

dnešného evanjelia. V čom budem dnes rozvíjať svoju čnosť 

poctivosti? Mohol(la) by som to dokázať napríklad pri písomke v škole?  

                 

Kým pôjdem spať... 
Ak chcem mať čisté svedomie, musím sa snažiť o poctivosť vo svojom 

konaní a správaní. Nielen preto, aby som sa ukázal (ukázala) pred inými v 

lepšom svetle. Ale najmä preto, že Boh ma vidí. Ako sa mi v tom dnes 

darilo? .................................................................................................... 



 

9. november 

Jn 2, 13 – 22 

 

Pán Ježiš hovorí o tele ako o chráme.   

Ako to myslel? Boh stvoril človeka s telom aj dušou. V našej duši od 

okamihu krstu prebýva sám Boh v Najsvätejšej Trojici: Otec, Syn a Duch 

Svätý. A preto sa naše telo môže pripodobňovať chrámu. Veď v ňom 

prebýva Boh! A to je super! Pane, ako málo si to uvedomujem. Prepáč. 

 Ak mám čistú dušu, odrazí sa to aj na mojom tele, na tvári. V 

radostnom úsmeve, ! Radosť tiež môže byť čnosťou, ak sa o ňu 

úprimne usilujem...  

Dnes sa budem usilovať o pravú radosť. 

 

 

                                            
Kým pôjdem spať... 

Milá Najsvätejšia Trojica! Takto spoločne sa ti chcem v dnešný večer 

prihovoriť. Otec, Syn a Duch Svätý, ktorí prebývate v mojom srdci, chcem, 

aby ste vedeli, ako veľmi sa teším z tohto poznania! A tak, ako v konaní 

dobra moju tvár zdobí krásny úsmev, nech je ten úsmev prejavom môjho 

čistého srdca. O to prosím v dnešný večer. Amen. 

 

 

10. november 
Lk 20, 27. 34 – 38 

Aj napriek tomu, že od Veľkej noci nás delí niekoľko mesiacov, nedá nám 

dnes nemyslieť na najväčší zázrak v dejinách spásy. Je vôbec možné, že 

už v Ježišovej dobe sa našli ľudia, ktorí neverili v zmŕtvychvstanie? 

Zmŕtvychvstanie je predsa základom našej viery. 

Nielen v Ježišovej dobe boli ľudia, ktorí neverili v zmŕtvychvstanie. Takých, 

bohužiaľ, nájdeme aj medzi sebou. Ale ja sa každý deň snažím spoznávať 

a cez dobrodružstvo s Bohom odhaľovať toho, ktorý sa mi prihovára vo 

svojom slove i cez udalosti dňa.  

Dnes sa poďakujem Bohu za dar viery, ktorý mi sprostredkovali moji 

rodičia. Chcem aj dnes žiť svoju vieru v prostredí, kam ma pošle. V 

nedeľu to azda ani inak nejde, lebo nedeľa je veľkým dôvodom na 

prejav viery, ! 

                                       
Kým pôjdem spať... 

Pane, nedeľa je Veľká noc týždňa! Ako dobre si to vymyslel! Vôbec 

nemusím čakať na veľké sviatočné dni tvojej Veľkej noci, ktorú slávime raz 

v roku. Ty nám svoje zmŕtvychvstanie pripomínaš každý týždeň v 

nedeľu. Ďakujem ti za to. Ďakujem ti za dar viery, ktorý chcem rozvíjať 

ako čnosť. Ďakujem ti za mojich rodičov,  

ktorí mi ho sprostredkovali. Amen.  

 



 

11. november 

Lk 17, 1 – 6 

 

Pohoršenie.  

To je iným slovom zlý príklad. A v dnešnom evanjeliu Ježiš vystríha pred 

zlým príkladom. On vo svojom slove povzbudzuje ľudí k tomu, aby si 

všímali dobro a snažili sa ho napodobňovať. Kto robí zlo a nabáda k tomu 

aj iných, ten vlastne môže spôsobiť, že sa iní na ňom pohoršia. A to je 

nebezpečné. 

Chcem dnes dávať dobrý príklad všade, kde sa ocitnem: napr. doma, 

v škole, vonku, v kostole. Miesto nerozhoduje. Tak sa pripodobním 

svätcovi dnešného dňa, svätému Martinovi z Tours, ktorý vynikal 

láskavosťou a štedrosťou voči iným. Poprosím Boha o jeho 

požehnanie. 

                       

 Kým pôjdem spať... 
Milý Bože, opäť končím svoj deň. Darilo sa mi vyhnúť pohoršeniu a dávať 

len dobrý príklad? Podarilo sa mi nasledovať príklad svätého Martina? 

(uvažuj v tichosti). Ako sa mi to podarilo zvládnuť? V akej situácii som sa 

mu podobal(a)?.................................................................................. 

(napíš). 

Ďakujem ti za Svätého Martina, Amen. 

 

12. november 

Lk 17, 7 – 10 

Občas by sa nám azda hodilo mať sluhu, ktorý by za nás urobil všetko, 

čo je našou povinnosťou: urobil by nám domáce úlohy, upratal by všetky 

naše veci na miesto, zašiel by za nás na krúžok do školy či na stretko, 

lebo nám sa dnes akosi nechce... Jeden deň by sa azda takto dal aj 

celkom dobre predstaviť. Potom by však bolo ťažké rozvíjať čnosť, ku 

ktorej más dnes pozýva Ježiš: poriadkumilovnosť.  

Urobím si rozvrh dnešného dňa, dám si ho na viditeľné miesto a 

budem dbať o dôsledné plnenie svojich povinností, aby som dodržal 

(dodržala) poriadok. 

                              

Kým pôjdem spať... 
Milý Pane Bože, je to pre mňa zvláštne poznanie: ak sa snažím dodržať 

poriadok v rozvrhu dňa, zrazu zistím, koľko času ušetrím! Toto boli moje 

úlohy v dnešnom dni: 

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

...............................................................................(napíš). 

 Ďakujem ti za svoje povinnosti. Amen. 

 



 

13. november 

Lk 17, 11 – 19 

Ako dlho asi tí malomocní kričali na Ježiša, aby im splnil ich prosbu? 

Toto je otázka, ktorá sa vynára pri čítaní úryvku na dnešný deň. Boli veľmi 

chorí. Boli malomocní, preto im nezostávalo nič iné, iba kričať na Ježiša. 

Nechceli sa k nemu priblížiť, pretože vedeli, že ich choroba je nákazlivá. A 

kričali dovtedy, kým si ich Ježiš všimol. A dosiahli uzdravenie... 

Niekedy sa aj ja môžem cítiť ako tí malomocní. Nikto si ma nevšíma a 

pritom by som tak veľmi potreboval(a) pomoc! A nejde tu len o pomoc s 

úlohami. Všetci okolo mňa sa niekam ponáhľajú a na mňa nemajú čas... 

Kto ma bude počúvať? Vtedy zavolám na Ježiša. On ma počuje a 

určite sa pri mne pristaví. Veď neodmietol ani tých desať 

malomocných. 

                                      Kým pôjdem spať... 

Pane Ježišu, vďaka ti za tvoje dnešné slovo. Aj keby ľudia okolo mňa boli 

príliš zaneprázdnení, ty máš čas vždy a pozývaš ma, aby som prišiel(la) 

za tebou! Ba môžem pred tebou aj kričať ako tí desiati malomocní, 

ktorí chceli vyzdravieť. Ďakujem ti za to. Požehnávaj, prosím, mňa i celú 

našu rodinu. Aby sme sa vedeli zastaviť v zhone našich  

povinností a počúvať jeden druhého. Amen. 

 

 

14. november 

Lk 17, 20 – 25 

Pane, tak veľmi chcem, aby tu už bolo Tvoje kráľovstvo. Ako to v ňom asi 

vyzerá? Určite krásne. Ale tak môže vyzerať aj dnešný deň – ako deň 

v tvojom kráľovstve. Stačí sa len usilovať – a nezabúdať... 

Sú veci, ktoré nám Boh vo svojom slove chce pripomenúť zas a znova. 

Tak je to aj dnes. S novým dňom prichádza nová šanca vytvárať v 

našich vzťahoch atmosféru Božieho kráľovstva. Netreba čakať a 

strácať pritom istotu. Dnes môžem prispieť k takejto atmosfére. 

Dobrým príkladom, úsmevom, prijímaním iných, ktorí sú mi možno 

nesympatickí... 

                                       

Kým pôjdem spať... 

Pane Ježišu, takže to Božie kráľovstvo, o ktorom toľko hovoríš, nie je len 

„pesničkou budúcnosti“. Ty chceš, aby sme ho vytvárali už dnes a teraz – 

na tom mieste, kde sa nachádzame. Ako sa táto úloha podarila mne? 

(uvažuj v tichosti). Otče náš... 

 



 

15. november 

Lk 17, 26 – 37 

Možno si povieš, že to bolo už dávno, keď žil patriarcha Noe. Je to predsa 

minulosť. Áno, v tom máš pravdu. Lenže aj vtedy, v dobe Noema, boli 

ľudia, ktorí žili svoj život. Ale aký to bol život? Oni si mysleli, že to 

zvládnu aj bez Boha. Sú predsa dosť sebestační. Naozaj? 

Nepripomína ti to niečo? 

Ako bolo za dní Noema? Vieme si to domyslieť? Keď čítaš biblické 

príbehy Starého zákona, z nich sa to dozvedáš. V čom bol život vtedy iný? 

Akí boli ľudia vtedy? Akí sme my dnes?    

 

         

Kým pôjdem spať... 

Ja a moja rodina ťa veľmi potrebujeme! Dnes som mohol(la) nad tým 

intenzívnejšie uvažovať. Pretože tam, kde ťa ľudia nepotrebujú, nastane 

hriech. Ale tam, kde ty dávaš vedieť, že si prítomný, tam je veľa 

požehnania! Príď do našich sŕdc a buď stálym hosťom v našej rodine! 

Amen. 

 

 

16. november 

Lk 18, 1 – 8 

Každý deň,  

keď sa snažím rozjímať nad Božím slovom, robím krok vo svojej viere. 

Krok dopredu. Dnes na konci evanjeliového úryvku môžem čítať otázku 

Pána Ježiša: ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde? To nie je 

len o tom, čo bude, keď nastane koniec. Táto otázka je otázkou aj pre 

mňa. Tu a teraz. Aká je moja viera? Keby teraz prišiel Pán Ježiš, čo by 

som mu povedal (povedala)? Pane, chcem dnes viac myslieť na teba, viac 

sa k tebe obracať vo svojej modlitbe a viac sa otvárať smerom k svojim 

blížnym. Predovšetkým, ale nielen v nedeľu máme byť skutočnými 

kresťanmi! Ako sa dnes chcem starať o svoju vieru? Ako ju chcem 

prejaviť v kruhu svojich najbližších? 

                  

Kým pôjdem spať... 

Panna Mária, dnes je deň, ktorý nám zvlášť pripomína teba, Božiu matku 

a našu Mamu. Ty, ako prvá spomedzi svätých, nám v dejinách spásy 

dávaš jasný príklad viery. Ty jediná si verila aj v najťažších chvíľach. 

Prosím ťa, buď mojou Mamou aj naďalej a prihováraj sa za mňa i za 

moju rodinu u svojho syna Ježiša. Zdravas, Mária... 

 



 

17. november 

Lk 21, 5 – 19 

Znova máme možnosť uvažovať, ako je to s našou vytrvalosťou. Keď si 

zoberieme, koľko úsilia a námahy musia vynaložiť športovci, aby dosiahli 

výkon, ktorý im stojí za to! Cez tento obraz môžeme ľahšie pochopiť, čo 

nám Ježiš dnes hovorí. Vieru si síce nemožno zamieňať so športovými 

úspechmi, ale aj vo viere je možné zbierať „medaily“ cez dobré skutky z 

lásky k Pánovi Ježišovi. A tie treba zbierať každý deň, nielen niekedy! 

Treba chcieť práve dnes! Treba v sebe pestovať čnosť vytrvalosti! 

V cieli nás čaká najkrajšia medaila – nebeské kráľovstvo. 

                                         
Kým pôjdem spať... 

Pane Ježišu, ďakujem ti za prežitý deň. Za tvoj deň, NEDEĽU! Pozval si 

ma k vytrvalosti. Ako sa mi to dnes podarilo? Mohol (mohla) by som získať 

medailu? V žiadnom prípade sa nevzdám. Chcem byť tvojím usilovným a 

vytrvalým dieťaťom v boji o spásu. Amen. 

 

 

18. november 

Lk 18, 35 – 43 

Situácia, ktorú opisuje dnešné evanjelium, je celkom jasná. Dôležité 

posolstvo do dňa je: Ježiš Nazaretský ide tadiaľto! Ten nevidiaci muž 

vedel, čo to znamená. Pre neho to bola šanca vyzdravieť. Pretože jedine 

Ježiš mu mohol dať zdravie, o ktoré sa možno celé roky snažil a nedarilo 

sa mu to. Ľudia mu už nevedeli pomôcť. Ježiš áno... 

Pán Ježiš môže pomôcť aj mne – stačí ho prosiť každý deň tak, ako 

nevidiaci: Aby som videl... Zbadať, kde je potrebná moja pomoc, vidieť, 

kde sú Božie stopy, spoznávať  

Čo toto posolstvo znamená pre mňa? Dnes budem o tom premýšľať. 

                                      Kým pôjdem spať... 

Pane Ježišu, to, že si prechádzal mestom, bolo pre muža z dnešného 

evanjelia obrovskou šancou. Začal dúfať, že sa uzdraví. A ty si ho 

nesklamal. Na miestach, po ktorých ty prechádzaš, sa všetko hýbe 

dopredu! Všetko sa mení k lepšiemu! Prosím, nielen prejdi, ale aj zostaň 

u nás, aby sme sa tvojou pomocou mohli rásť v láske.  

Amen. 

 



 

19. november 

Lk 19, 1 – 10 

Zachej, ktorého už poznám, bol mýtnikom. Jeho prácu ľudia nemali radi, 

pretože bolo verejne známe, že bral viac, ako mu patrilo. Okrádal ľudí. 

Tým pádom v ich očiach bol vlastne stratený prípad. Jemu už nieto 

pomoci... Alebo? 

Zachej ti dnes môže byť príkladom v tom, že po stretnutí s Ježišom si 

uvedomil dôležitú vec: rozhodol sa vrátiť to, čo mu nepatrilo. Ozaj! Čo 

som si kedy ja požičal (požičala) a ešte stále „mám čas“ vrátiť to? 

Dnes si urobím poriadok vo svojich veciach a ak nejakú požičanú 

vec nájdem, čestne ju vrátim. Iba tak možno budovať kamarátstvo a 

priateľstvo. 

 

 
Kým pôjdem spať... 

Pri dnešnom evanjeliu a pri Zachejovi  mi napadlo jedno z Desatora 

Božích prikázaní. Ako dobre, že mi ich pripomínaš, Pane Ježišu! Je to 

siedme prikázanie: Nepokradneš! Vrátim to, čo mám požičané. Môjmu 

kamarátovi (kamarátke) to predsa chýba! A vrátiť požičanú vec, to sa pre 

rozvíjanie kamarátstva oplatí.  

Ďakujem ti, Pane. Dobrú noc! 

 

 

20. november 

Lk 19, 11-28 

Boj je láskavý Otec. Je nesmierne štedrý! 

Opäť raz môžeme pri čítaní dnešného evanjelia vnímať túto nekonečnú 

Božiu štedrosť. Boh je ten, ktorý zveruje ľuďom do správcovstva svoje 

dary. Nie iba desiatim, ale všetkým ľuďom na svete! A je na každom z 

nás, aby sme sa o tie dary starali. Lebo príde čas účtovať. A bolo by 

trápne postaviť sa pred neho s prázdnymi rukami... 

Boh každému z nás zveril nejaký dar. Mám pred sebou nový deň, v 

ktorom sa o ten dar môžem starať. Ako to urobím? 

                       
Kým pôjdem spať... 

Je večer, Pane, čas účtovania. Ako vidíš ty sám môj dnešný deň? Deň vo 

vedomí a v rozvíjaní darov, ktoré si mi zveril. Pozri sa do mojich 

rúk...Nechcem, aby boli prázdne. Záleží mi na tom, aby boli naplnené 

dobrom, ktoré cez svoj dar môžem rozdávať iným. Aký je to dar? 

......................................................................................................... (napíš).  

Dávam ti ho s vďačnosťou. Amen.  

 



 

21. november 

Mt 12, 46 – 50 

Kto je v našom živote jedným z najdôležitejších ľudí?  

Každé dieťa to vie. Keby sme sa hocikoho spýtali, určite by nám 

odpovedal: Predsa moja mama!  

Dnes, keď slávime Obetovanie Panny Márie, môžeme sa v modlitbe 

zamýšľať takto: Aké miesto mala v Ježišovom živote jeho matka, 

Panna Mária? Situácia, ktorú opisuje evanjelista Matúš, nám jasne 

naznačuje, že stála vonku. Vyzerá to teda, že v tej konkrétnej chvíli bola 

v úzadí. Pritom je Kráľovná neba!!! Aká krásna je čnosť pokory  a 

skromnosti. Čo všetko musela obetovať... Ale aj tak zostala pre Ježiša 

veľmi dôležitá. A nakoniec nielen pre neho. Na kríži ju daroval nám, 

ľuďom, a tak sa stala Matkou Cirkvi! Mojou Mamou!  

                                                 

 

Kým pôjdem spať... 

Možno nie vždy dobre chápem,  

ako rozvíjať skromnosť  

a pokoru. Stále sa to učím.  

Panna Mária, ako si sa cítila 

a čo si prežívala vtedy, keď si  

stála vonku a čakala na chvíľu,  

keď budeš môcť hovoriť s Ježišom osamote?  

Prihováraj sa za mňa i za mojich rodičov u svojho syna  

Ježiša. Oni sú pre mňa najdôležitejšími ľuďmi na svete! 

Amen.  

 

 

22. november 

Lk 19, 45 – 48 

Každý deň otváram Sväté písmo, aby som uvažoval (uvažovala) o tom, čo 

mi chce Boh povedať. Aby ma viedol vo všetkom, čo prežívam. Už od 

rána, od chvíle, keď otvorím oči... Lenže on sa mi chce prihovoriť nielen 

osamote. Pozýva ma do spoločenstva veriacich ľudí. Také 

spoločenstvo môžem intenzívne zažiť v kostole na svätej omši. Boh sa 

teší, keď je nás viac.  

Dnes je piatok. Budem mať možnosť a čas, aby som išiel (išla) na 

svätú omšu?  

 

 
Kým pôjdem spať... 

Pane Ježišu, je dobré, že mi častejšie pripomínaš svoje pozvanie prísť za 

tebou. V chráme ťa môžem stretnúť. Môžem ťa prijať v tvojom slove, ale 

najmä v dare svätého prijímania. Duchovného alebo eucharistického, 

podľa okolností. Ďakujem ti za to. Amen.  

 
 



 

23.november 

Lk 20, 27-40 

 

Ľudia Starého zákona, ako napr. Mojžiš, veľmi prežívali Božiu blízkosť. 

Všetko, čo robili, robili s myšlienkou na Boha. Nechali sa ním viesť. 

Zobúdzali sa s myšlienkou na Boha a s poďakovaním Bohu na konci dňa 

sa ukladali na spánok. Žili pre neho, nie pre seba...  

Čo mi týmto chce dnes Boh povedať? Aj ja chcem žiť zmysluplne, 

nie len tak ledabolo. Pane, nezabudnem dnes na rannú modlitbu i na 

tú večernú, keď ti budem môcť za všetko poďakovať. 

                                     

 

Kým pôjdem spať... 
                  

Ako vyzerá môj deň, keď si uvedomujem, že Boh je pri mne? Naopak, ako 

vyzerá, keď na neho zabudnem? Viem to porovnať? Ako to bolo dnes? 

Snažil (snažila) som sa dnes žiť pre Boha, ktorý je mojím Otcom? 

Otče náš... 

 

24.november 

Lk 23,35b–43 

 

Posledná nedeľa v Cezročnom období. Kristus je naším Kráľom. A do toho 

zaznieva myšlienka báť sa Boha... Znie to zvláštne. Prečo by sme sa mali 

Boha báť? Veď on je náš Otec, ktorý nás miluje! A predsa, mali by sme sa 

ho báť, ale len tým, že sa budeme báť uraziť ho hriechom! Za všetky 

naše hriechy trpel na kríži!  

 

Kým pôjdem spať... 

 
Pane Ježišu, môj Kráľ! Zomrel si za naše (za moje) hriechy. Chcem ti 

prejaviť vďačnosť za tento nezaslúžený dar! Ježišu, môj Kráľ, prijmi moje 

odprosenie za všetky hriechy, ktorými som ťa urazil(a) a zabudol(a) tak na 

tvoju dobrotu a milosrdenstvo! Amen.  

     
 



 

25.november 

Lk 21, 1 – 4 

Povieme si azda: Čo znamenajú dve drobné mince spomínané 

v dnešnom evanjeliu? Veď to je nič, to je ako kvapka v mori. To si ani 

nikto nevšimne... A predsa, Ježišovmu pohľadu neuniklo a neunikne nič. 

On ocení aj to málo, nad ktorým ľudia len mávnu rukou. Lebo on vie, že je 

to dar zo srdca. 

Na čo všetko míňam vreckové? Ako často dávam do zvončeka? Dnes 

si z toho odložím a budem na to pamätať, v najbližšiu nedeľu to 

nezabudnem priniesť so sebou do kostola. Piate cirkevné prikázanie 

znie: Podporovať cirkevné ustanovizne. 

 

 

 

 

 Kým pôjdem spať... 

 
Pane Ježišu, v čase, keď si ty chodil po zemi, ešte asi neexistovalo 

vreckové, však? A napriek tomu ma učíš štedrosti, ako si ho nenechať len 

pre seba. Možno to nie je veľa, čo ti chcem dať, ale prijmi to ako dar zo 

srdca. Toto nech je môj krôčik dopredu na ceste čností. 

 Amen. 

 

26.november 

Lk 21, 5 - 11 

Lk 21, 5-11 

 

Každý si vie predstaviť zborenisko. Keď ľudia chcú postaviť nový dom, 

starý musia najprv zbúrať. A je z toho veľký neporiadok, prach a špina. Aj 

chrám je domom. Je domom, v ktorom prebýva Boh. No jeho vonkajší 

príbytok môže tiež podľahnúť zubu času, zostarnúť... 

Každý človek je chrámom. Živým chrámom, v ktorom prebýva Boh. 

Úlohou každého z nás je starať sa o pevnosť „múrov“ a správnu 

údržbu chrámu vo svojom vnútri, v srdiečku. Čo pre to môžem urobiť 

dnes? 

Pane Bože, viem, že ti záleží na tom, aby si mal kde bývať. Každý kostol 

mi pripomína to, že chceš byť prítomný medzi nami. A nielen za múrmi 

kostola. Aj v našich vzťahoch. Aj v mojom vnútri. 

                                                      
Kým pôjdem spať... 

 
Podarilo sa mi dnes vytvoriť ti v mojom srdiečku útulný príbytok, Pane? 

Teraz už viem, že tam je to miesto, ktoré má byť tvojím chrámom. Vďaka ti 

za toto poznanie. Obdaruj ma, prosím, čnosťou trpezlivosti pri 

starostlivosti o chrám mojej duše. Aby bola pre teba dôstojným príbytkom, 

nie zboreniskom. Amen.  

 



 

27.november 

Lk 21, 12 – 19 

Na prvé prečítanie dnešného úryvku nám môže napadnúť jediné vhodné 

slovo - katastrofa. Čo všetko Pán predpovedal svojim učeníkom, aké 

strašné veci sa im stanú, ak budú nasledovať svojho Učiteľa.  

V ľudskom pohľade sa spomínané veci javia ako katastrofa. To sa nedá 

poprieť. Ale oveľa podstatnejšie je, že cez tieto náročné veci Boh žiada 

jediné - svedectvo viery. Každá nepríjemnosť, ťažkosť alebo bolesť 

v našom živote má zmysel. Dôležité je vedieť ich prijať. Bolesť tým síce 

neustúpi, ale ak ju prijmeme a dokážeme dať Pánovi Ježišovi ako obetu 

za niekoho, bude to od nás veľký dar. Nezabudni: Boh dopustí, ale 

neopustí... 

 

 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane Ježišu, nie vždy nájdem správne slová, aby som nimi svedčil(a) o 

tebe. Ale tu nejde len o slová, ktoré poviem. Je dôležité, aby som v 

ťažkostiach nereptal(a), ale snažila sa o tiché svedectvo cez skutky a cez 

svoj postoj. Viem a verím, že si stále so mnou. Amen.  

 

 

28.november 

Lk 21, 20 – 28 

 

 Božiu moc a slávu si nateraz nevieme úplne predstaviť. Ľudská fantázia 

na to nestačí. Predsa však vidím nádheru prírody, veľkosť hôr, dokonalosť 

drobných rastlín, nádheru kvetov a rôznorodosť živočíchov. To všetko 

svedčí o tvojej všemohúcnosti, Bože. 

Ježiš svoju moc zjavoval predovšetkým svojím slovom, znameniami a 

zázrakmi. Ale aká tá Božia moc a sláva naozaj je, uvidíme až vo večnosti. 

Teším sa na nebo? Tam je môj skutočný domov. Tam uvidím Božiu 

moc a slávu. 

 

 

Kým pôjdem spať... 
 

Myslím, že mám právo hrdosti na svojho nebeského Otca! On je mocný a 

slávny! Teraz sa teším z každého dňa, ktorý mi dáva prežiť v nádhernom 

svete, ktorý stvoril. Ďakujem, Pane, aj za tento prežitý deň. 

Raz však chcem aj ja prebývať s ním v jeho sláve. Amen. 

 



 

29. november 

Lk 21, 29 – 33 

Každý sa teší, keď vie, že ho čaká niečo pekné. Napríklad Vianoce. Už ich 

netrpezlivo očakáva a hádam aj chce, aby tu už boli... Je to síce ešte 

mesiac, ale Vianoce sa blížia! A to je pre dobrá správa! Už prešiel takmer 

celý rok, už sú skoro tu! Áno, už sú blízko... 

Skús porozmýšľať, ako stráviš čas pred Vianocami. O dva dni sa 

začne Adventné obdobie, príprava na Vianoce. Premysli si svoje 

adventné predsavzatie. V ktorej čnosti sa chceš zlepšovať? 

 
 

 
Kým pôjdem spať... 

Ako veľmi sa teším, že čas Vianoc je už tak blízko! A aby mi ubiehal 

rýchlejšie, tu je moje predsavzatie: ................................................................ 

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

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

 

30. november 

Mt 4, 18 – 22 

 

Medzi apoštolmi, ktorých si Ježiš povolal, nájdeme aj súrodenecké 

dvojice. Jednou z nich boli bratia Peter a Ondrej. Čo to asi znamená? 

Môžeme nad tým popremýšľať:  

Nejde len o to, aby sme o Ježišovi počúvali len my sami. Ježiš má 

radosť, keď jeho pozvanie prijmú aj ďalší rodinní príslušníci: naši 

rodičia a súrodenci. Čo môžem pre to urobiť ja? Porozprávam sa 

s mojimi blízkymi o tom, čo pre mňa a pre nich znamená poznať Pána 

Ježiša.  

 

Kým pôjdem spať... 

 
Dnes, keďže je piatok, sme mali doma viacej času na rodinnú debatu. 

Pane Ježišu, rozprávali sme sa o tebe! Aká veľmi dôležitá debata to bola! 

Je dobré, že v našej rodine máš stále svoje miesto. Moji rodičia, 

súrodenci, ale ani ja si nevieme predstaviť, že by sme ťa nepoznali. 

Požehnávaj mojich rodičov, súrodencov aj mňa, celú našu rodinu,  

aby sme ťa stále viac spoznávali a milovali. Amen.  
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