
 

1. jún 

Mk 12, 1 – 12  

Čo je to úcta? 

Keď si niekoho vážime. Keď uznáme, že ten druhý človek je skvelý 

a jedinečný. Čo s ňou môžeme robiť? Buď ju máme, alebo nemáme. 

Cítime ju pri srdci. Keď ju máme, musíme ju vedieť niekomu darovať, 

alebo ukázať. Poznám ešte jedno slovo – preukázať. 

Ako to môžem urobiť? Postačí pozdrav, alebo úsmev. Úctivé je aj, keď 

človeka počúvam, keď neskáčem druhému do reči a nechám ho 

dopovedať. Alebo keď niekoho pustím do dverí, či na sedadlo 

v autobuse. K učiteľom, k rodičom a iným dospelým treba byť úctivý, 

to je jasné. Ale ako je to s mojimi priateľmi? 

Pane, dnes počúvam príbeh o ľuďoch, čo nemali úctu ani k synovi 

majiteľa vinice, v ktorej pracovali. Aj ja som už stretol(a) ľudí, ktorí 

nemali v úcte nikoho z ľudí, dokonca ani Teba. Preto prosím, nauč ma 

úcte k dospelým aj k mojim priateľom a pomôž mi, aby som si 

nadovšetko ctil Teba, amen. 

                                       
                

 

Kým pôjdem spať... 
 

Ďakujem, Pane, za všetkých,  

ktorí ma učia úcte  

a dobrému správaniu. 

Moji rodičia a iní dospelí  

majú so mnou občas veľa práce.  

Vysvetľujú mi, čo je správne  

a čo nie. Opatrujú ma  

a dávajú pozor, aby som 

rástol(a) ako vzácna kvetinka.  

Prosím, nauč ma vážiť si ich a pochopiť, 

že mi výchovou chcú len dobre, hoci je to pre mňa  

občas nepríjemné, amen.  

2. jún 

Mk 12, 13 – 17 

Milovaný Pane, 

peniaze sa dnes spomínajú všade. Doma, v škole, v správach 

i v reklamách a mne sa zdá, že stále niekde chýbajú. Premýšľam, kde sa 

strácajú a prečo ich stále nie je dosť? A čo je to dosť peňazí? Je 

milión dosť na to, aby sa ľudia prestali naháňať a pracovať do 

vyčerpania? A čo ak niekto stále len pracuje, no milión si nikdy 

nezarobí? 

Aj moji rodičia spomínajú peniaze. Peniaze sú potrebné na všetko – na 

potraviny, na bývanie, aj do školy nosíme peniaze na učebnice alebo na 

vstupenky na koncert. Keď mám nejaké svoje našetrené peniažky, 

kúpim za ne nejakú maličkosť pre seba alebo pre našich. Urobím im 

radosť, peniaze teda nemusia byť zlé. Počul(a) som však, že peniaze sú 

aj špinavé. A že sa pre ne na svete stalo už veľa zla... 

Ach, ešte nerozumiem, ako funguje svet a prečo potrebujeme peniaze. 

No prosím, nedovoľ, aby si pre ne ľudia ubližovali, aby si ich navzájom 

kradli a aby sa pre peniaze nenávideli. Veď sú to len farebné papieriky 

a drobné pliešky, nie? 

                                          
 

 

 

 

                    

Kým pôjdem spať... 
 

Ďakujem za mojich rodičov  

a za ich každodennú tvrdú prácu.  

Zarábajú peniaze na bývanie,  

jedlo aj na to, aby som mal(a)  

všetko potrebné – jedlo,  

pomôcky, oblečenie.  

Viem, že sú často unavení, ale pracujú, aby sme sa mali 

dobre. Požehnaj, Pane, prácu dospelých ľudí a daj, aby sa vedeli 

podeliť s chudobnými, amen. 



 

3. jún 

Mk 12, 18 – 27 

V dnešnom žalme sa spieva: 

„Tichých poúča o svojich cestách...“ 

Pane, počul si už niekedy úplné ticho? Ja asi nie. Aj keď je noc 

a zaspávam a v byte všetko stíchne, ustavične počujem šumenie vetra, 

tlkot vlastného srdca, jemné zvuky z vonka, vlastný dych... Ticho je 

veľmi vzácna vec, však? Hovoríš, že dôležité veci prezradíš len tým, 

ktorí sú ticho. A smer, cesta, ktorou mám ísť, aby som sa nestratil(a) – 

to je predsa veľmi dôležitá informácia. No keď nebudem ticho, 

nedozviem sa ju. Logické! Keď nie som ticho, nemôžem počuť. Presne 

ako doma. Ak nepočúvam rady rodičov, obyčajne mám potom starosti.  

Je to tak... 

Pane, v tichu nám dokážeš šepkať. Radíš nám, ktorou cestou sa máme 

vybrať. Počúvať Teba – to je istota, že sa mi nestane nič zlé. Nauč ma, 

Pane, byť ticho a počúvať Tvoj hlas, amen.             

                                         

 

Kým pôjdem spať... 
 

Ďakujem Ti, Pane, 

za zvuky a za ticho.  

Vďaka zvukom môžem spoznávať 

svet a vďaka tichu môžem  

o ňom premýšľať.  

Vďaka zvukom (čítaniam,  

piesňam, kázňam) 

spoznávam Teba 

a vďaka tichu Ťa môžem ľúbiť. 

Nauč ma, Pane, počúvať  

a dopraj mi denne aspoň  

pár minút ticha, aby 

som počul(a) Tvoj hlas. 

4. jún 

Mt 26, 36 – 42 

Dnes je Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. 

Ešte v Starom zákone prinášali židia Bohu obety zvierat na dôkaz svojej 

oddanosti. Dnes nám, Bože, hovoríš, že nechceš obetu zvierat. Poslal si 

svojho Syna, aby sa on stal tým obetným baránkom, ktorý nám môže 

otvoriť nebo. On sa za nás obetoval. Plnil tvoju vôľu. 

Aj odo mňa chceš ochotu vždy plniť tvoju vôľu – poslúchať rodičov, 

kňazov a najmä: milovať ťa. Pane, chcem ťa milovať z celého svojho 

srdca, chcem robiť dobré veci, ktorými ťa vždy poteším.  

Dnes sa chcem z lásky k tebe niečoho vzdať. Čo to bude? 

                          

 

 

                                          
 

 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane, chcem ťa milovať – a nie vždy sa mi to darí. Ako často na teba 

zabúdam! Prepáč. 

Prinášam ti dnes svoju malú obetu z lásky: ________________________ 

Je to drobnosť – ale verím, že ti urobí radosť. 

Ďakujem ti za všetko. Milujem ťa, Pane. 



 

5. jún 

Mk 12, 35 – 37 

Dávid, izraelský kráľ, bol veľmi nábožný. A to aj napriek tomu, že – ako 

každý iný človek – mal svoje chyby a hriechy. Modlil sa však s pokorou. 

Dobrý Boh čaká na každého z nás – aj na teba. Na čas, ktorý mu venuješ. 

Si preň veľmi dôležitý (dôležitá)! Vieš o tom, že počíta práve s tebou? Hoci 

nemáš kráľovský pôvod ani hodnosť ako Dávid! Nezabudni však hovoriť 

so svojím Bohom. Povedz mu o tom, čo prežívaš – o svojich radosti ach i 

starosti ach. On ťa určite požehná... 

Pane, dnes ti chcem venovať viac času. Pomodlím sa aspoň Otče náš – 

aby som sa ti prihovoril (prihovorila). 

 

 

 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane, dnes večer ti ďakujem za prežitý deň i za tvoje slovo, ktorým si ma 

povzbudil viac sa modliť a viac myslieť na teba! Tebe nezáleží na mojom 

pôvode – nemusím byť zo zámku. Nie je také dôležité, kde bývam. 

Dôležitejšia je moja pokora a dôvera, ktorej ma učíš i  prostredníctvom 

Dávidovho príkladu. Pre teba som ja sám dôležitý (dôležitá) a toto 

vedomie mi stačí. Ďakujem ti za to, že ma sprevádzaš  

V živote i vo všetkom, čím sú naplnené moje dni!  

Amen. 

 

6. jún 

Mk 12, 38 – 44 

Vdova, ktorej skutok vyzdvihol Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu, 
nerozmýšľala nad tým, čo bude zajtra. Jednoducho zašla do chrámu a 
dala to, čo mala. Mohla mať jedinú nádej: Boh jej pomôže a dá jej svoje 
požehnanie! Tak ako to doteraz urobil zakaždým! Môže sa teda naňho 
spoľahnúť... 
A čo urobíš v dnešný deň ty? Od rána zver Bohu svoj deň. Povedz mu, že 
všetko chceš urobiť pre neho. Teš sa z maličkostí. Obetuj nepríjemnosti 
danej chvíle, ktorú práve prežívaš. Boh to vidí a požehná ťa. Zver sa pod 
ochranu tej, ktorá sa za teba ustavične prihovára a ktorej patrí dnešný deň 
– Panne Márii. Niet sa čoho obávať, treba len dôverovať! 
Pane, daj mi otvorené oči, aby som vnímal (vnímala) každú drobnosť. 
Ktorú mi dávaš.      

                                                                                       

 

 

                                          
 

 

 

 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane, tvoja láskavosť a starostlivosť je naozaj úžasná! Toľko dobra, ktoré 

si mi dal zažiť počas dňa, mne i mojej rodine, to môžem vnímať len cez 

tvoje požehnanie! 

Ďakujem ti za drobnosti, ktorými nám stále robíš radosť.  

Amen. 

 



 

7. jún 

Jn 3, 16 – 18 

Božia láska sa rozdáva. Nechce zostať sama. Azda aj preto je Boh trojica 

osôb, medzi ktorými stále prúdi láska. Boh je Otec, ktorý nás miluje 

a miluje. On miluje svojho Syna, Ježiša Krista, ktorý nás miluje až tak, že 

sa za nás obetoval. A túto lásku stále rozdúchava Duch Svätý, ktorý, ak 

mu otvoríme srdce, je aj v nás.  

Skrze Najsvätejšiu Trojicu sme v krste aj my začali žiť život Božích detí. Aj 

my sme pozvaní k láske. 

Pane, nauč ma milovať. 

 

 

 

 

Kým pôjdem spať... 
 

V mene Otca i Syna, i Ducha Svätého, tak sa možno najľahšie modliť 

k tebe, trojjediný Bože, k Otcovi, čo sa z neba na nás usmievaš a chceš 

nebo priblížiť svojim deťom!  

Sláva Otcu... 

 

8. jún 

Mt 5, 1 – 12 

Možno sa spýtaš: Nemal Ježiš trému, keď hovoril k veľkým zástupom 

ľudí? Mne sa občas trasú kolená už len vtedy, keď mám pred niekým 

zarecitovať básničku, alebo zahrať na klavír. Ako to Ježiš dokázal 

prekonať?  

Ak sa dnes ocitneš v situácii, že budeš mať strach alebo trému, spomeň si 

na Pána Ježiša. On tiež hovoril k veľkým zástupom. K oveľa väčším v 

porovnaní s tvojimi drobnými vystúpeniami. 

 

 

                                          
 

 

 

 

                    

 

Kým pôjdem spať... 
 

Aký je to zvláštny pocit, keď som chvíľu stredobodom pozornosti! To, čo 

viem, si nechcem nechať len pre seba, ale potešiť tým iných.  

Ďakujem, Pane, že stojíš pri mne, keď mám strach alebo trému.  

 



 

9. jún 

Mt 5, 13 – 16 

Vieš, čo je dobrá správa? Máš Otca, ktorý je na nebesiach! Otca s veľkým 

O. čaká ťa v domove, kam sa raz vrátiš. Ozaj! Myslíš niekedy na nebo? 

Ako tam asi je? Kto všetko tam vlastne býva? Ako sa tam treba dostať? ... 

Mnoho otázok naraz. Možno ani nestíhaš urobiť ich poradie a už sa derú 

jedna za druhou. To neprekáža. Dnes sa s vďačnosťou pomodli Modlitbu 

Pána, Otče náš.. 

 

 

 

 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane, aké je dobré vedieť, že môj pravý domov je u teba v nebi! A ešte 

lepšie je vedieť to, že ty ma tam čakáš. Daj mi, prosím, dostatok 

trpezlivosti, keď kráčam tvojou cestou,  

Amen.  

 

10. jún 

Mt 5, 17 – 19 

Milý Ježiš, 

v dnešnom čítaní počúvam, že si prišiel na tento svet nie preto, aby si 

zrušil Starý zákon, ale aby si ho naplnil. Vtedajší ľudia ťa však 

nepochopili. Mysleli si, že im chceš „pokaziť“ ich náboženstvo. Zľakli 

sa, keď si im hovoril o láske a že je dôležitejšia ako všetky ostatné 

zákony. Ich viera bola ako veľký džbán. Ty si prišiel, aby si im ho 

naplnil Pravdou a Láskou. No oni sa zľakli, že im ho chceš rozbiť. Preto 

ťa zabili. Ty si však ten kalich naplnil práve svojím Zmŕtvychvstaním. 

Potom sa ľudia rozdelili na dve skupiny. Niektorí si chceli nechať svoj 

starý džbán nezmenený – presne taký, aký bol pred tvojím narodením. 

Iní ľudia pochopili, že plný džbán je oveľa lepší a že práve ten plný 

džbán ich zachráni od večného smädu – veď je plný živej vody – tvojej 

Lásky a Spásy. Pane, naplň nás všetkých až po okraj, aby v nás už 

nebolo miesto na zlobu, nenávisť ani na trápenie. Amen. 

                                
 

                                          
 

 

 

 

                    

Kým pôjdem spať... 
 

Pane môj, ty si živá voda. Dnes večer ti chcem poďakovať za to, že 

tíšiš náš smäd. Stvoril si vodu, aby nás napájala a daroval si nám lásku, 

aby nás napĺňala. Prosím pomáhaj všetkým ľuďom, aby  

nikdy neboli smädní po vode ani po Láske, amen. 



 

11. jún 

Jn 6, 51 – 58 

Život je to najvzácnejšie, čo my ľudia máme. Pretože je to Boží dar a my 

sami nemáme absolútnu moc nad sebou. Záleží na tom, ako žijeme. 

Vôbec to nie je jedno! Bohu určite na nás veľmi záleží, preto nám ponúka 

ešte niečo viac = večný život! Možno sa ti to zdá príliš vzdialené. Aby to 

bolo bližšie, povedal, aby sme sa na večný život pripravovali už tu na zemi 

= prijímaním Eucharistie. Mysli na to práve dnes, keď slávime 

prikázaný sviatok = Božie telo a krv. Dbaj, nach prijmeš Pána Ježiša 

do čistého srdiečka.  

 

 

 

 

Kým pôjdem spať... 
 

„Klaniam sa ti vrúcne, Bože večitý, pod spôsobom chleba z lásky ukrytý. 

Srdce moje tebe sa len oddáva, že si Pánom jeho, vďačne uznáva.“ 

Slová tejto modlitby presne vystihujú atmosféru dnešnej slávnosti! Chcem 

pre svoje okolie byť pravým svedectvom viery vo večný život. Chcem žiť 

vo svojom živote pravdu o tajomnom  

a skutočnom dare Eucharistie. Amen.  

 

12. jún 

Mt 5, 27 – 32 

V dnešnom texte zvlášť silno vyznieva Ježišova výzva, aby sme si chránili 

svoj pohľad a celé svoje telo v čistote. Je to naozaj dôležité. Každý tvoj 

pohľad na ľudské telo má byť úctivý, nie posmešný. Úctivý a naplnený 

úžasom nad veľkosťou Stvoriteľa. Nedovoľ vniknúť Zlému do svojho 

srdiečka. Tvoje telo je – a má aj zostať – chrámom Ducha Svätého. 

Chrámom, v ktorom prebýva Najsvätejšia Trojica. Snaž sa o čistotu svojho 

tela a srdca.  

                      
 

                                          
 

 

 

 

                    

 

Kým pôjdem spať... 
 

Milý Bože! Ďakujem ti, že mi ukazuješ cestu čistoty. Ďakujem ti za to, že 

ma pozývaš chrániť sa pred hriechom nečistoty. Nechcem čítať ani 

pozerať knihy či časopisy, ktoré urážajú dôstojnosť a krásu ľudského tela. 

Daj mi, prosím, silu, víťaziť nad pokušením. Amen. 

 



 

13. jún 

Mt 5, 33 – 37 

V živote stretávame rozličných ľudí. Jednoduchých a skromných, ale aj 

takých, ktorí si o sebe veľmi veľa myslia. Napríklad, že sú nenahraditeľní a 

aj sa podľa toho správajú. Vôbec si neuvedomujú, že nie sú všemocní, 

lebo taký je len Pán Boh. Nezaškodí znova zájsť do školy pokory. 

Uvedomiť si svoju vlastnú závislosť od Boha. Tak malí, ako aj veľkí. Nech 

ti je príkladom Panna Mária, ktorej patrí dnešný deň – sobota. 

                             

 

 

 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane, prosím ťa  

za ľudí, ktorí sa od teba vzdialili a myslia si, že si vystačia aj bez teba. Daj 

sa im spoznať, aby ťa prijali za svojho Pána. Aj ja sa opäť zverujem do 

tvojej ochrany. Prijímam závislosť od teba... na príhovor  

mojej nebeskej Matky, Panny Márie. Amen.  

 

14. jún 

Mt 9, 36 – 10,8 

Pán Ježiš videl zmorené zástupy a chcel im pomôcť. Hovorí: „Žatva je 

veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov 

na svoju žatvu.“ 

A hoci prešlo už 2000 rokov, stále treba prosiť o nové povolania, 

o otvorené srdcia, ktoré pozorne načúvajú Duchu Svätému a sú ochotné 

vykročiť za jeho hlasom. 

Pane, chcem dnes prosiť za nové povolania, ale aj za seba. Nech sa 

naučím hľadať, čo si pre mňa pripravil, na akú cestu ma voláš. Daj aj mne 

ochotné srdce, nech uprednostňujem v prvom rade tvoju 

vôľu.

 
                      

 

                                          
 

 

 

 

                    

Kým pôjdem spať... 
 

Môj dobrý Pane, aj v dnešnú nedeľu si mi na svätej omši ukázal, aký 

dôležitý je pre nás kňaz. On jediný môže slúžiť svätú omšu a prinášať nám 

sviatosti. Daj nám, prosím, dobrých kňazov. Daj nech sa aj ja naučím 

hľadať cestu, ktorú si pre mňa pripravil –  

či už je to cesta manželstva, či iné povolanie. 

 



 

15. jún 

Mt 5, 38 – 42 

Asi to poznáš. Koľko už toho ľudia narozprávali – a ešte narozprávajú! 

Často viac hovoria, ako počúvajú. A predsa, stačí sa pozrieť na seba napr. 

v zrkadle. Čo tam zbadáš, ak to urobíš? Máš dve uši, ale len jedny ústa. 

Preto sa usiluj viac počúvať a menej rozprávať. Počúvaj rodičov, učiteľov, 

kamarátov... Je to náročné, ale prináša to svoje ovocie. A najmä – 

počúvaj, čo ti hovorí Boh. On hovorí vtedy, keď sa ty stíšiš.  

                                                         

 

 

 
Kým pôjdem spať... 
 

Čo všetko som dnes počul(a)? Rôzne zvuky, melódie, krik, nadávky i 

pekné slová. Teraz nastáva čas všetko toto roztriediť pred Božou tvárou 

v modlitbe. Pane, ako sa mi v tom darilo? Počúval(a) som pozorne, čo mi 

iní hovorili? Nechcel(a) som za každú cenu rozprávať len ja?  

Počúvala som teba a tvoje slovo?  

 

16. jún 

Mt 5, 43 – 48 

My, ľudia, sme všelijakí. Vieme byť občas spravodliví a občas i 

nespravodliví. Podľa toho, ako sa nám to hodí alebo podľa toho, „ako 

vietor fúka“. Niekedy totiž závisí naša spravodlivosť od toho, komu ju 

máme poskytnúť. Ak niekomu, koho máme radi, prižmúrime jedno oko,  

a k sebe sme často ešte zhovievavejší. Ale je to už potom spravodlivosť? 

To stojí za zamyslenie... Napr. si doprajeme väčší kus koláča ako má 

braček alebo sestrička. Hľadáme lepšie a výhodnejšie miesto pri hre. 

Chceme byť za každú cenu prví... Je to naozaj spravodlivosť?  

Pane, pokúsim dnes nebrať to lepšie pre seba – ale dám to radšej 

blížnemu. 

                                      

                      

 

                                          
 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane Ježišu,  

dnes si mi hovoril  

o spravodlivosti.  

Chceš, aby som  

aj iným doprial(a) dobrá,  

ktoré robia môj život krajším. Po dnešku si myslím, že nielen môj.  

Ako sa mi dnes darilo pestovať a rozvíjať túto čnosť?  

 



 

17. jún 

Mt 6,1-6.16-18 

Vieš, čo znamená robiť dobro len tak?  

To je, keď za to nič nečakáš. Ani pochvalu, ani odmenu. A to už je veľká 

vec. Robiť dobro len tak, znamená, robiť ho IBA PRE JEŽIŠA. 

Nepochybujeme, že to chce cvik a nejde to zo dňa na deň. Svätí nám 

môžu byť vždy dobrým príkladom.  

Dobra nikdy nie je dosť, aby sa ho nemohlo urobiť viac. Pridáš sa k nám?   

Pane, dnes chcem robiť veľa dobra len tak... 

                                                                                             

 

 

 

Kým pôjdem spať... 
 

Robiť dobro, veľa dobra...  

Toto je výzva svätých  

aj pre našu dobu,  

v ktorej žijeme.  

Ako som sa ja pričinil  

(pričinila) o šírenie dobra počas dnešného 

dňa?............................................................................................................. 

Amen 

18. jún 

Mt 6, 7 – 15 

Pane, môj milovaný! 

Ako často sa modlím modlitbu Otče náš! Je to najkrajšia a najmilšia 

modlitba. Každý kresťan ju vie už od svojho maličkého malička, rodičia 

ma ju naučili ešte v čase, keď som nevedel(a) ani písať, ani čítať, 

dokonca ani poriadne hovoriť. V tejto tvojej modlitbe je ukryté 

všetko, čo potrebujeme, aby sme boli šťastní. Uznávame v nej, že si náš 

nebeský Ocko, túžime v nej, aby si riadil naše životy, aby sa vždy diala 

tvoja vôľa. Prosíme ťa o chlieb, o tvoju milosť, prosíme, aby si nás 

naučil navzájom si odpúšťať a ľúbiť jeden druhého. Na záver ťa 

prosíme o ochranu pred každým zlom. 

Modlitba Otče náš je výnimočná, pretože len my, kresťania, môžeme 

volať teba, Bože, svojím Ockom a môžeme ti tykať – ako svojej 

najbližšej osobe. Dnes sa pomodlím Otče náš nielen ráno a večer, ale 

v každej voľnej chvíľke, aby si vedel, ako ťa ľúbim, Ocko môj!    

                                                                                      
 

                                          
 

 

Kým pôjdem spať... 
 

Ďakujem ti, Pane, za modlitbu a za to, 

že si nás naučil ako, kedy a kde  

sa máme modliť.  

Modlitba je rozhovor s tebou.  

Nemusí mať presné slová.  

Stačí, ak sa modlíme srdcom.  

Najkrajšia modlitba je 

vlastnými slovami, priamo zo srdiečka.  

Si náš Ocko, môžeme ti úprimne 

a s láskou hovoriť všetko, čo cítime – je to ÚŽASNÉ! 



 

19. jún 

Mt 11, 25 - 30 
 

Slová z dnešného evanjelia veľmi nápadne pripomínajú blížiace sa dni 

prázdnin. Bude to čas oddychu. Čas regenerácie telesných, duševných a 

napokon aj duchovných síl.  

A už teraz si dávam predsavzatie, že ich chcem prežiť v Ježišovej 

blízkosti. 

 

 Kým pôjdem spať... 
 

Každý deň vstávam s novými silami do dňa. Každý deň si líham spať, 
pretože ich všetky počas dňa vyčerpám. Tak je to aj v tejto chvíli. Ale aj tie 
sily, ktoré mám nastavené na učenie sa, sú už na konci. Ako veľmi sa 
teším, Pane Ježišu, že ten čas dvojmesačného voľna je už predo dvermi!  
Ďakujem ti za to. Amen. 

 

20.jún 

Lk 2, 41 - 52 
 

Hovorí sa tomu spätná väzba. Keď sa s niekým rozprávaš, je potrebné 

zachovať určitý postup. Keď niekto hovorí, ty počúvaš. A naopak. To je 

zásada správnej komunikácie. Skákať do reči je neslušné. Kto skáče do 

reči, nikdy nezmúdrie, pretože si myslí, že len on má „patent“ na múdrosť.  

Príklad, ako sa máš správne rozprávať, máš v dnešnom evanjeliu. Návod 

máš priamo od Ježiša a od Panny Márie, Božej Matky. 

 

 

 

  

Kým pôjdem spať... 
 

Komunikácia – to je celá veda. Ani som si nemyslel(a), Pane Ježišu! 

Koľkokrát sa mi dnes podarilo myslieť na to, že pri komunikácii je 

dôležitejšie počúvať ako hovoriť? A že to nemá byť len také hocijaké 

počúvanie?  

 



 

21. jún 

Mt 10, 26 - 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. 

22. jún 

Mt 7, 1 – 5  

Pokrytectvo. Pretvárka.  

To je presne to, čoho sa máme vyvarovať. Pán Ježiš neznášal túto 

vlastnosť u ľudí. Lebo to znamená inak hovoriť, inak robiť. Na druhej 

strane ide o to, aby sme vedeli byť úprimní. K Bohu, k sebe, k blížnym. 

Toto je cesta, na ktorej kráčame spolu s Ježišom.  

Úprimnosť k sebe a pokoru vyjadrujú aj slová nasledujúcej piesne: „Moje 

zatvrdilé srdce nepustí ťa k sebe, moje oči od mamony sú zaslepené. Daj 

mi dolu závoj z očí, by som ťa uvidel a za tebou, ó, môj Pane, vždy rád 

som šiel.“  

 
 

                                          
 

 

 

 

                    

Kým pôjdem spať... 
 

Aj tak viem, že pred tebou sa mi nikdy nepodarí pretvarovať sa, lebo ty 

vidíš až na dno mojej duše. Daj, Pane, aby som žil(a) v tvojej milosti, ktorá 

oslobodzuje, nie v pretvárke, ktorá ma znemožní, tak pred tebou, ako aj 

pred sebou a pred druhými. Amen. 

 



 

23. jún 

Mt 7, 6.12 - 14 

Milý Bože, 

prasiatka a perly, ktoré sa spomínajú v dnešnom čítaní, poznám. Ľudia 

toto slovné spojenie často používajú. Keď chcú povedať, že niekto 

niečoho nie je hoden, povie: „Nehádžte perly sviniam.“ Myslí tým, že 

také prasiatko nevie oceniť hodnotu perál. Pokojne po nich postúpa, 

možno ich skúsi zožrať, alebo si ich nebude všímať. Krásu a hodnotu 

perál vie oceniť len človek. 

Pane, všetci nemáme rovnaké oči. Nemám na mysli farbu ani ich 

veľkosť, skôr myslím na krásu, ktorú vieme očami zachytiť. Zatiaľ čo 

sa jeden z nás nadchýna krásou západu slnka, iný ju vôbec nevidí. Keď 

sa zadívame na oblaky, ja vidím v mraku kvet, môj priateľ v tom istom 

oblaku spozoruje tvar psíka. Tvoje slová, tvoju lásku tiež nevieme 

vnímať rovnako. Niekoho Tvoje písmo osloví až na dno srdca, iný človek 

akoby nepočul ani slovo. Často hovoríš : „Kto má uši, nech počúva.“ 

Prosím, Pane, daruj mi pozorné uši a vnímavé oči, aby som tvoje slová 

nielen počul(a), ale aj počúval(a), amen.      

                                                         

Kým pôjdem spať... 
 

Pane, ďakujem ti dnes  

za svoje oči a uši.  

Po celý školský rok som 

vďaka nim mohol(la) vnímať všetky úžasné informácie o svete.  

Ďakujem aj za svoje srdce, vďaka ktorému som mohol(a) cítiť tvoju 

prítomnosť a lásku.  

24. jún 

Lk 1, 5 – 17  

Úloha Jána Krstiteľa v Božom pláne bola veľká. Tiež mu to nešlo zo dňa 

na deň a musel sa veľa pripravovať, učiť, poznávať, aby raz zvládol splniť 

poslanie, ktoré mu dal Boh.  

Aj ty si teraz ako malý Ján Krstiteľ. Raz ťa bude svet potrebovať. Dnes 

ešte nevieš, čo ťa čaká v budúcnosti, ale môžeš to ovplyvniť. Svedomitosť 

v plnení úloh, ktoré ti zveria rodičia a učitelia, sa vždy vypláca. Mysli 

pritom na Jána Krstiteľa.  

 

 
 

                                          
 

 

 

 

                    

 

Kým pôjdem spať... 
 

Milý Ján Krstiteľ! Ako to bolo s tebou? Vždy sa ti chcelo učiť? Nezdalo sa 

ti, že je to príliš náročné poslanie, ku ktorému si ťa Boh viedol a 

vychovával? Pros za mňa u nebeského Otca, aby mi dal dostatok 

trpezlivosti. 

 



 

25. jún 

Mt 7, 21 – 29  

Aký je to ten onen deň, o ktorom hovorí Ježiš v dnešnom evanjeliu?  

Deň posledného súdu. Pán Ježiš už vopred upozorňuje na to, aby sme sa 

snažili vydobýjať si miesto v Božom kráľovstve. Už dnes. Teraz. Prečo? 

Aby potom nebolo neskoro...  

Neznepokojuj sa pre onen deň. Ak máš čisté svedomie, nemôže ťa nič 

rozhádzať. Ak potrebuješ upratať vo svojom srdiečku, vieš už, čo máš 

robiť, aby sa tak stalo. Neodkladaj to. Teraz pred prázdninami máš na to 

ideálnu príležitosť. 

                               
 Kým pôjdem spať... 
 

To vraj len lenivci hovoria: Zajtra, zajtra, len nie dnes... Ale ja sa teším, 

že sa mi dnes podarilo prekonať vlastnú pohodlnosť a lenivosť a dať si do 

poriadku svedomie. Ako sa teším, Pane Ježišu! Ďakujem Ti, že ma 

žehnáš na každom kroku!  

Buď so mnou a s celou mojou rodinou. Amen. 

 
 

26. jún 

Mt 8, 1 – 4  

„Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.“ Tak v dnešnom evanjeliu prosil 

malomocný Pána Ježiša o uzdravenie. Aj my máme menšie či väčšie 

choroby našej duše, nášho srdca, ktoré sú spôsobené hriechom. 

Najlepším lekárom týchto chorôb je Pán Ježiš. Treba k nemu prísť, 

s pokorou priznať svoje chyby, čo najúprimnejšie ich oľutovať a prosiť: 

„Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.“ 

Pane, aj dnes po celom dni si chcem spytovať svedomie, poďakovať sa za 

všetko dobré a za moje chyby chcem odprosiť. Daj, nech na to 

nezabudnem. 

 

                                   
 

 

                                          
 

 

 

 

                    

 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane, som tu, pri tebe. Chcem si v duchu prejsť celý svoj deň. Vďaka za 
 

__________________________________________________________. 
 

Prepáč mi  _________________________________________________  
 

____________________________________________ . 

„Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.“ Amen. 

 



 

27. jún 

Mt 8, 5 – 17 

 Pán Ježiš bol dobre známy medzi ľudom ako ten, ktorý uzdravuje. Kam 

sa pohol, všade tam ho prosili za svojich chorých. A posledná veta z 

dnešného evanjelia presne potvrdzuje, že to robil preto: „...aby sa splnilo, 

čo povedal prorok Izaiáš: ,On vzal na seba naše slabosti a niesol naše 

choroby.‘ “ Na ňom sa splnili všetky predpovede. 

Nezabudni na Pána Ježiša a jeho moc ani v nasledujúcich letných dňoch. 

Pros aj v čase hier za ľudí, ktorým treba pomôcť.  

 

                  

 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane, dnes prosím najmä za ______________________________ 

Pomáhaj nám, prosím, vo všetkom. Aj mne, aby som nezabudol 

(nezabudla) prosiť. Amen. 

 

 

 

28. jún 

Mt 10, 37 - 42 

Možno si myslíš, že podať niekomu pohár vody je úplná maličkosť a 

nestojí to ani za zmienku alebo za pozornosť. Nikto si to ani nevšimne.  

A predsa, Ježiš dnes hovorí niečo iné. On vidí aj tú najmenšiu drobnosť, 

ktorú urobíš pre neho z lásky – aj cez pomoc blížnym. A pridaj k tomu 

úsmev! Mysli na to počas dnešného dňa, keď budeš zbierať drobnosti 

dobrých skutkov. 

 

 

                 

Kým pôjdem spať... 
 

Naozaj nemusím chodiť ďaleko a za veľkými vecami, ktoré by sa ti páčili, 

Pane Ježišu. Môj deň sa aj tak skladá väčšinou z drobností. Teraz ti ich 

dávam........................................................................................ 

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

 



 

29. jún 

Mt 16, 13 – 19  

Milý Bože, 

dnes je sviatok svätého Petra a svätého Pavla. Obaja sú tvoji milovaní 

učeníci. Svätému Petrovi si zveril svoju cirkev. Jeho meno - Peter 

znamená skala. Veľký a mocný kameň na ktorom si postavil svoju 

cirkev. Kameň je veľmi pevný základ, kamenný dom vydrží všetky búrky 

i povodne. 

Aj svätý Pavol ťa veľmi miloval. Zanechal nám nádherné svedectvo 

o láske. Bol tvojím neúnavným ohlasovateľom. 

Pane, po celý rok si pripomíname ľudí, ktorí sa narodili ako my, mali 

svoje trápenia a starosti, borili sa s mnohými skúškami a zvládli ich tak 

úžasne, že sa stali svätými. Prosím, pomáhaj mi, aby som sa aj ja 

snažil(a) neustále zdokonaľovať, aby si mohol byť na mňa pyšný, amen. 

                                                        Kým pôjdem spať... 
 

Pane, mnohé mená niečo znamenajú. Peter je skala. Moje meno 

znamená................................................. Rodičia nám vyberajú mená aj 

podľa toho, ktorého patróna pre nás v nebi vyberú. Svätý Peter 

a Pavol, orodujte za nás. Nie len za tých, ktorí nosia vaše mená, 

ale za všetkých ľudí, amen. 

30. jún 

Mt 8, 1 – 4  

Niekedy sa môžeme ocitnúť v situácii, ktorá sa na prvý pohľad môže zdať 

veľmi ťažká, ba až neriešiteľná. Nemáme to radi, ani malí, ani veľkí.  

Niekedy nás Pán Boh chce vyskúšať, aby sme mu viacej dôverovali a 

nespoliehali sa len na svoje vlastné sily a schopnosti. Je predsa náš 

starostlivý Nebeský Otec a chce, aby sme nezabúdali na to, že sa 

môžeme na neho s dôverou obrátiť. Preto chce, aby sme mali aspoň malú 

vieru. Keď nevieme, kam z konopí, uvedomme si, že je tu Boh, ktorý nás 

posilní...  

Pane, budem viackrát počas dňa prosiť: Daj mi, prosím, vieru. 

 

                                                      

 

 

                                          
 

 

 

 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane Bože, pomôž mi, nech nikdy nenechávam svoju vieru a dôveru kdesi 

naboku, ale nech v nej prežívam každý celý svoj deň. Aj každý 

prázdninový deň. Veď ty ma vedieš, hoci ja sám(a) 

niekedy neviem, kam mám kráčať. Amen. 
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