1. august

2.august

Mt 14, 1 – 12

Mt 14, 13 – 21

Pravda. V našej dobe je to veľká vzácnosť. Možno sa pýtaš prečo. Azda
nie je samozrejmé hovoriť pravdu?
Malo by to tak byť, ale nie je to vždy a všade samozrejmé. Nech je pre
teba príkladom práve Ján Krstiteľ, ktorý neodvolal pravdu ani vtedy, keď
vedel, že ho to bude stáť život. Za vernosť pravde dosiahol večný život.
Nech ťa toto poznanie posilňuje v pravdovravnosti. Aj v dnešný deň.

Čo spôsobila správa o smrti Jána Krstiteľa v živote Pána Ježiša? Odišiel
do samoty. Modlil sa. Smrť je vždy smutnou udalosťou v rodine a medzi
blízkymi priateľmi. To sa nedá uprieť. Lebo sme boli stvorení pre život, nie
pre zomieranie!
Nech ťa dnešné evanjelium povzbudí modliť sa za zosnulých. Duše v
očistci potrebujú naše modlitby. Ony si už nemôžu pomôcť, preto sa
spoliehajú na náš príhovor. Nezabúdaj, že všetci spolu tvoríme
spoločenstvo svätých.

Kým pôjdem spať...
Pane Ježišu, ďakujem ti za príklad Jána Krstiteľa. Aj ja chcem byť
človekom, tvojím dieťaťom, ktoré je pravdivé. Teším sa do neba! Amen.

Kým pôjdem spať...
Myslím na všetky duše, ktoré doteraz nenašli radosť v tvojom nebi, Pane.
Prijmi za nich túto moju úprimnú večernú modlitbu:
Verím v Boha, Otca všemohúceho...

3. august

4. august

Mt 14, 22 – 36

Mt 15,1-2.10-14

Apoštoli, ktorí boli tak blízko pri Ježišovi, boli takisto ľudia ako my, takisto
prechádzali pochybnosťami. Nebolo to zo dňa na deň, keď pochopili, že
Ježiš je Boží Syn. Boh a človek v jednej osobe! Túto skutočnosť prijali cez
vieru.
Aj ja si uvedomujem, že je to naozaj veľký dar, keď verím v Boha. Mám to
šťastie, že mi ho sprostredkovali moji rodičia a krstní rodičia. Nemusím
žiadať od Boha špeciálne znamenia. Nemusí kvôli mne chodiť po vode. Ja
viem, že je tu. Sprevádza ma na každom mojom kroku. Dáva mi svoju
milosť a požehnanie. Mne i mojim drahým.

Kým pôjdem spať...
Pane, kvôli koľkým ľuďom si už musel „chodiť po vode“? Koľkí nevidia
tvoje zázraky v bežnom živote? Koľkým sa nedostalo viery tak, ako mne a
mojim súrodencom? Pane, prosím ťa za nich..

Keď padnem do blata a celé telo i šaty mám špinavé, neznamená to, že
som zlým človekom. Som iba špinavým človekom. Toto chcel Pán Ježiš
naznačiť farizejom, keď povedal, že človeka nepoškvrňuje jedlo, ktoré zje.
Či zje zeleninu, mäso, alebo sladkosti, možno ho niekedy bolí bruško, ale
dobrotu srdca to neovplyvní. Čo je naozaj dôležité, je to, ako sa každý
človek správa, teda, čo z neho vychádza. Či sa vie usmiať na kamaráta, aj
keď má práve zlú náladu, či vi priskočiť a pomôcť aj vtedy, keď sa práve
hrá napínavú hru, či vie poďakovať aj za maličkosť a podobne.
Pane, nauč ma byť dobrým človekom – v každom okamihu – aj teraz,
v prázdninových dňoch. Daj mi ochotu srdca.

Kým pôjdem spať...
Ako vyzerá moje srdce po dnešnom dni? Je vyleštené dobrými skutkami,
alebo zafúľané mojou neochotou, mrzutosťou, hnevom? Prepáč mi, môj
Pane, že mi nie vždy všetko ide tak, ako si ty želáš. Pomôž mi, nech
rozdávam okolo seba viac radosti.

5. august

6. august

Mt 15, 21 - 28

Mt 17, 1 – 9

Vieš, čo znamená výraz, keď niečo niekomu „lezie na nervy“? Pri čítaní
dnešného evanjelia môžeme myslieť presne na to: apoštolom tá
kanaánska žena „liezla na nervy“, lebo stále a donekonečna opakovala
svoju žiadosť a prosbu k Ježišovi a on – zdanlivo si ju nevšímal. A keď to
už trvalo príliš dlho, žiadali Ježiša, aby ju poslal preč.
Ako sa správaš ty, keď niečo veľmi chceš? Tiež si taký (taká) neodbytný
(neodbytná)? Tiež sa ti občas darí „liezť iným na nervy“? Skús si dnes na
to dávať pozor a nechci, aby iní hneď skákali podľa toho, ako ty
„zapískaš“.
Nezabudni však ani na to, že Pán Ježiš chce počúvať stále tvoju vytrvalú
modlitbu. Modlíš sa tak: Stále a bez prestania? Skúšaj to znova a znova.

Boh nehovoril iba v oblaku, ktorý sa dnes spomína v liturgii. Hovorí stále.
Aj dnes. Hovorí, hoci ho nevidíme. Hovorí, pretože chce, aby sme ho
počúvali. Dôležité miesto, kde sa ti prihovára, je tvoje svedomie. Aj dnes
sú ľudia, ktorí oveľa radšej počúvajú všetko možné, len nie TICHO...
Aj ticho sa dá počuť. Skús sa celkom utíšiť, aby ku tebe mohol prehovoriť
Boh... Dnes je deň, keď sa premenil na Vrchu Tábor. Pripomeň si túto
udalosť modlitbou štvrtého desiatku Ruženca svetla.

Kým pôjdem spať...
Pane, dnes som sa usiloval
(usilovala) byť voči druhým
príjemný (príjemná).
Ako sa mi v tom darilo?
Snažil (snažila) som sa
dostatočne neliezť iným na nervy? Prijmi, prosím, každé moje úsilie,
aj moju dnešnú modlitbu. Amen.

Kým pôjdem spať...
Je to vzácna chvíľa, v ktorej POČUŤ TICHO... Teraz je tá chvíľa, keď sa
stišujem, aby som počúval (a) teba, milý Bože. A toto je môj desiatok,
ktorým si chcem sprítomniť, že si sa premenil pred očami svojich
apoštolov.
Otče náš...

7. august

8. august

Mt 16, 24 - 28

Mt 17, 14 - 20

Niekedy je ťažká predstava, že si na plecia vezmem ťažký kríž a budeme
nasledovať Pána Ježiša. Dnes nám však Pán Ježiš hovorí, že tak máme
urobiť. Ako to myslel? Krížom je pre nás každá dobrá vec, ktorú máme
urobiť, ale moc sa nám nechce – niekedy je to ranné vstávanie, pomoc pri
umývaní riadu, pozorné počúvanie aj nudného rozprávania suseda,
inokedy je to opatrovanie mladšieho súrodenca, zatelefonovanie starkej
a pod. často si povieme, že radšej by sme niesli ten ťažký kríž, len aby
sme ešte mohli ostať ďalších päť minút v posteli, alebo mali čas len sami
pre seba. Ale ak chceme niesť kríž s Pánom Ježišom, musíme zaprieť
samých seba...
Pane, nechcem dnes na to zabúdať.

Medzi riadkami môžeme v dnešnom evanjeliu čítať a vybadať pochybnosti
apoštolov. Neboli si istí tým, že svojím slovom, ktoré vyslovia v Božom
mene, dokážu uzdraviť chorého. Pán Ježiš im vysvetlí, že pochybnosti sú
nanič. Treba veriť, hoci by to bola viera maličká ako horčičné semienko!
Potom sa dejú veľké zázraky...
O vieru treba prosiť. Je to dar, o ktorý sa musíme starať, rozvíjať ho –
modlitbou, čítaním dobrých kníh a konaním dobra. Pane, chcem ťa dnes
prosiť o dar viery.

Kým pôjdem spať...

Kým pôjdem spať...

Dnes nebolo vôbec jednoduché zaprieť sa a urobiť aj veci, na ktoré som
nemal (nemala) chuť. Vďaka, že sa mi to niekedy podarilo. Prepáč,
Pane, že boli aj chvíle, keď sa mi nechcelo...
Je mi to ľúto. Odpusť mi, prosím.

Pochybnosti – zdá sa, že to je čosi normálne. Ak ich mali apoštoli
v Ježišovej dobe, ani ľudia dneška nebudú výnimkou. Ale je super,
Pane Ježišu, že si tu ty a že mi dávaš vieru.
Vďaka ti, Pane. Amen.

9. august

10. august

Mt 14, 22 – 33

Jn 12, 24 - 26

Samota. Už sme o nej niekoľkokrát uvažovali. Je to stav, ktorý z času na
čas zažije každý. Je to zvláštne, ale už Boh v Starom zákone povedal, že
nie je dobré byť človeku samotnému. Keď je sám, je mu smutno. A to je
prirodzené, pretože Pán Boh nás stvoril ako spoločenské bytosti.
Ak sa dnes ocitneš v samote, vedz, že nie si sám(a). Na každom kroku ťa
sprevádza Boh a ponúka ti svoje požehnanie. Mysli dnes na všetkých,
ktorí žijú v samote každý deň. Pomodli sa za nich. Nemajú to ľahké. A ak
môžeš, navštív starkých alebo susedov, ktorí žijú sami.

„A kde som ja, tam bude aj môj služobník.“ Dnes to nie je príliš moderné.
Služba sa považuje za čosi menejcenné. Pretože každý by chcel byť
pánom. A pritom to v skutočnosti nefunguje úplne tak. Veď aj mama od
rána slúži – pripraví ti raňajky, operie a ožehlí ti, uvarí obed, pohrá sa s
tebou. Ocko ti opraví bicykel,...
Ba aj v úvode dejín spásy sama Božia matka – Panna Mária – hovorí, že
ona je služobnicou Pána. Aj Ježiš Kristus, Boží Syn, je najposlušnejším
služobníkom svojho Otca, keď plnil jeho vôľu až po smrť na kríži. Preto sa
vlastne všetci tí, ktorí sú schopní a ochotní slúžiť iným v Božom mene,
nazývajú Božími služobníkmi. Aj v celkom obyčajných veciach. Ak je to z
lásky k Bohu, počíta sa to.

Kým pôjdem spať...
Niektorí hovoria,
že samota je zlá.
Niekedy môže byť
pre človeka nebezpečná. Aby som sa však vyhol (vyhla) smútku, chcem
si uvedomovať Božiu prítomnosť v mojom živote.
Dnes a stále. Amen.

Kým pôjdem spať...
Služba. Jediné krátke slovo, ktoré zhŕňa dnešný evanjeliový úryvok. Slovo,
ktorým som začal (začala) a ktorým uzatváram dnešný deň, Pane. Ako sa
mi darilo dnes slúžiť? Ako som sa usiloval (usilovala) byť tu pre iných z
lásky k Bohu? Ak som sa dokázal (dokázala), ďakujem ti za to, milý Bože!
Amen.

11. august
Mt 18, 1-5. 10. 12-14
Ježišovi a položia mu takúto otázku: „Kto je podľa teba najväčší v
nebeskom kráľovstve?“ Akoby najdôležitejšie na svete bolo niečo
znamenať pred druhými. A Ježiš práve preto urobí li najnepochopiteľnejšiu
vec: vezme dieťa a na ňom ukáže, čo alebo kto je skutočne veľký!
To nič, že si dieťa! V Božích očiach máš obrovskú cenu a si pre neho ten
najdôležitejší (najdôležitejšia) na svete! Že si ešte nič veľké nedokázal
(nedokázala)? A čo ak si to práve ty, kto raz objaví liek na nevyliečiteľnú
chorobu, ktorá v súčasnosti máta celé ľudstvo? A je mnoho iných vecí,
pred ktorými raz môžeš stáť ako budúci objaviteľ! Nezahadzuj príležitosť
rásť v poznávaní všetkého, čo ťa posunie dopredu – ako človeka blízkeho
ľuďom okolo seba i ako Božie dieťa, ktoré pozná svoju hodnotu!
Nezabúdaj na to, že aj počas prázdnin sa môžeš veľa naučiť.

12. august

Mt 18, 15 - 20
Niekedy ťa napomenie mama a hoci ti to nie je príjemné, vieš, že ti chce
dobre. Vychováva ťa a preto ťa usmerňuje aj svojimi pripomienkami. Dnes
nám Pán Ježiš hovorí, že si máme navzájom pomáhať a napomínať sa
navzájom, ak vieme, že nekonáme dobre. Niekedy je ťažké, prijať
upozornenie od niekoho iného. Keď vieme, že ten človek – rodič, kňaz,
učiteľ – nás má rád a chce nám dobre, vedzme, že jeho upozornenie
máme brať skutočne vážne.
Pane, dnes chcem počúvnuť na prvé slovo, lebo viem, že to odo mňa
chceš aj ty.

Kým pôjdem spať...

Kým pôjdem spať...
Pane, každý deň mi dávaš príležitosť, aby som viac spoznával teba,
tvoje stvorenie a najmä tvoju dobrotu. Čo som sa dnes naučil (naučila)?
Ďakujem ti za všetko, čo mi dávaš. Amen.

Ako sa mi dnes darilo v počúvaní na prvé slovo? Nie vždy sa mi to
podarilo, Pane. Prepáč. Ďakujem ti však za každý – i malý – úspech.
Ďakujem aj za toho, kto ma upozornil, keď som nekonal (nekonala)
správne. Viem, že to robil s láskou. Amen.

13. august

14. august

Mt 18. 21 – 19, 1

Mt 19, 3 - 12

Každá vec sa človekovi vráti – ak robí dobro, vráti sa mu dobro, ak iným
ubližuje, nebude sa musieť veľmi čudovať, prečo sa mu vráti zlo. Ono je to
totiž presne tak, ako sa vraví u nás: Čo zaseješ, to budeš aj žať.
Čo teda dnes zaseješ ty? Komu pomôžeš – alebo sa s niekým pohádaš?
Urobíš si poriadok – alebo necháš všetko tak? Čo chceš na konci dňa
žať? Porozmýšľaj a zariaď sa podľa toho. Večer si zapíš výsledok.

Kým pôjdem spať...
Ako je krásne na svete, keď sú ľudia voči sebe navzájom žičliví!
Naopak, ako veľmi je smutno, keď si robia zle – a ešte k tomu naschvál!
To sa ti, Bože, nemôže ani trochu páčiť! Ako vidíš môj dnešný deň?
Darilo sa mi robiť čo najviac dobra? Alebo boli chvíle, keď som sa na to
jednoducho „vykašlal“ („vykašlala“)? Ty sám najlepšie vidíš do môjho
srdca, preto ťa prosím, buď pri mne, požehnávaj ma
a odpusť mi tie chvíle, ktoré nezvládam. Amen.

Opäť raz môžeme uvažovať nad tajomstvom rodiny. Máme na to ideálnu
príležitosť. Opäť raz si môžeme uvedomiť, aké nádherné, no pritom
krehké je toto tajomstvo. Podobá sa kvetu vo váze zo skla. Na obe treba
dávať pozor. O kvietok sa máme starať tak opatrne, ako to len vieme, lebo
ak by sme z neopatrnosti štuchli do vázičky, znehodnotí sa jedno i druhé.
A to by bola škoda...
Vytvárať rodinu – na tom má záležať nielen rodičom, ale i deťom. Aj ty si
dieťa svojich rodičov. Čo konkrétne dnes urobíš ty pre to, aby ste všetci,
koľko vás je, boli ako krásne kvietky vo váze? A nezabudni na modlitbu...
Možno poteší pekne prestretý stôl na obed či večeru s vázou a kvetmi,
možno chvíle pri spoločnej stolovej hre...

Kým pôjdem spať...
Pane, dnes mi po celom dni prichádzajú na um slová básnika Milana
Rúfusa: „Otče náš, ktorý si na nebi, zachovaj všetkým deťom mamy, nech
ako cesto na chlebík im rastú v teple pod rukami. Podaruj deťom otecka –
na každý deň, nie iba včera – bez otecka je ovečka zatúlaná a bez
pastiera. Zachovaj nám ich obidvoch, veď dve rúčky od teba
máme. Pre otecka jednu – druhú mame.“ Amen.

15. august

16. august

Lk 1, 39 – 56

Mt 15, 21 – 28

Dnes slávime prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie, preto je tu aj
pre teba pozvánka ísť na svätú omšu, nech sa nachádzaš kdekoľvek – aj
na výlete mimo domova a svojho bydliska.
Môžeš sa spýtať: Ako si môžem zaslúžiť nebo? Prečítaj si ešte raz dnešný
úryvok, kde sa píše o Panne Márii, ktorá prišla ku Alžbete. Nerobila nič
mimoriadne ani veľké – okrem toho, že ako budúca mamička s malým
Ježišom pod svojím srdcom absolvovala namáhavú cestu do vzdialeného
mesta Ain Karim. To ostatné však bolo o nepatrných skutkoch lásky a o
všímavosti, čo práve Alžbeta potrebovala, lebo čas, keď sa mal narodiť
malý Ján Krstiteľ, sa nezadržateľne blížil. A ona už toľko nevládala...
Vedz teda, že presne tak, ako Panna Mária, aj ty máš robiť dobro celkom
malých a nepozorovateľných skutkov lásky. Lebo Boh ich vidí a – odmena
je istá... V nebi na nás – i na teba – čaká Božia i naša Matka!
Pane, chcem dnes aj ja slúžiť – ako Panna Mária.

Pamätáš sa ešte na rozprávku Soľ nad zlato? Maruška dostala od babičky
korenárky bezodnú soľničku. Mohla z nej sypať a sypať, neubudlo z nej,
ba soli bolo ešte viac! A tak pomohla ľuďom vo svojom kráľovstve, ba
podarilo sa jej presvedčiť vlastného otca, že hovorila pravdu.
Naše modlitby slúžia na to, aby sme cez ne poznávali a približovali sa ku
dobrému a láskavému Bohu. Ježiš, Boží Syn, síce neponúkol apoštolom a
svojim poslucháčom „bezodnú soľničku“, no ponúkol im seba samého za
pokrm a povedal im: „Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“ A to je oveľa
viac. Pretože nebeský chlieb je naším pokrmom na cestu do neba!
Pane, dnes chcem prežiť svätú omšu čo najsústredenejšie. Počas
premenenia t poviem, že chcem, aby si bol mojím Pánom a Bohom. Počas
svätého prijímania poďakujem za všetko, čo mi dávaš.

Kým pôjdem spať...
Ako dobre, že si tu
a vedieš ma z
a tvojím synom,
Panna Mária!
Oroduj za mňa,
aby som aj ja
raz mohol
(mohla)
prebývať
v nebi! Preto
prosím spolu
s mojou rodinou: Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia rodička.
Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi
a z každého nebezpečenstva nás vysloboď,
ty, Panna slávna a požehnaná. Amen.

Kým pôjdem spať...
Chce sa mi spievať: „Ty si môj Pastier, v tebe všetko mám, čo hľadám...“
Prijmi moju modlitbu za cudzích, ktorí ťa ešte nepoznajú. Prosím za nich,
aby sme raz mohli patriť do tvojej rodiny a byť naozaj svoji!
Amen.

17. august

18. august

Mt 19, 16 – 22

Mt 19, 23 - 30

Istý mladík zatúžil po dokonalosti, preto prichádza za Ježišom a pýta sa
ho dôležitú vec: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“
Zla je vo svete až-až! Dospelí si večer pustia správy, ale nič dobré sa z
nich nedozvedia. Zasa sa stalo kdesi nejaké nešťastie! Zlé správy sa šíria
rýchlosťou blesku. Preto je pre nás veľmi podstatné, čo sa pýtal ten
dnešný mladík samého Ježiša! Je to odkaz aj pre teba: Aby si aj ty chcel
(chcela) hľadať a nachádzať dobro vo svojom živote – a odovzdával
(odovzdávala) ho ďalej!
Pane, chcem dnes urobiť čo najviac dobra všade tam, kde sa dá. Má to
zmysel, aj keď si to možno nikto z môjho okolia nevšimne. Dobro sa totiž
robí potichu a nenápadne, kým zlo vie len kričať...

Dnes Pán Ježiš vysvetľuje apoštolom, že aj nemožné veci sa dajú
zvládnuť – ak sa človek snaží: „Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako
boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“
Mať bohatstvo nie je zlé. Vždy záleží na tom, ako sa k nemu človek
dokáže postaviť. Medzi nami sú ľudia, ktorým bolo dopriate mať sa azda
lepšie, a predsa sa nestali otrokmi svojho majetku. Lebo dokážu dávať
ďalej; nelipnú na svojom bohatstve. Vedia, že ono je výsledkom Božieho
požehnania, preto chcú a pomáhajú iným. I keď ich je azda ako šafranu
(veľmi máličko), predsa je dobré, že sú. Z takých si ber príklad i ty. Nie z
tých, ktorí si svoje bohatstvo nechávajú len pre seba. Takí ďaleko nezájdu.
Pane, dnes sa nezabudnem deliť – aj s drobnosťami.

Kým pôjdem spať...
Ako dobre, Pane, že si mi dnes ukázal príklad toho mladíka v dnešnom
evanjeliu. Konečne niekto, komu záleží na tom, aby robil dobro! A bolo
to dôležité stretnutie, keď sa o ňom dozvedáme aj po 2 000 rokoch!
Chcem sa odteraz učiť kráčať po tichej ceste konaním dobra a
„umlčiavať“ zlo, ktoré vo mne i okolo mňa priam zúri. Ako sa mi v tom
darilo dnes?
_________________________________________________________
______________________ (napíš).
Zverujem sa spolu s mojimi najdrahšími – rodičmi i súrodencami –
do tvojej láskavej ochrany. Amen.

Kým pôjdem spať...
Pane, ako nakladám s tým, čo mám? Viem požičať, keď môj niekto v
mojom prostredí niečo potrebuje? Nenechávam si to len pre seba?
Pretože viem, Pane, že už TERAZ sa mám učiť dávať,
nie až potom. A začať od malých vecí...

19. august

20. august

Mt 20, 1 - 16

Mt 22, 1 - 14

Tak budú poslední prvými a prví poslednými. Ako často opakuje Pán Ježiš
túto vetu! Asi je naozaj dôležitá a treba sa pri nej pristaviť. O čom nám
chcel Pán Ježiš hovoriť?
Pán Ježiš stále zdôrazňuje, že je veľmi dôležitá naša pokora, že sa
nemáme vyvyšovať nad inými, ale máme byť skromní. Že nemusíme byť
chamtiví, ale stačí jednoduchý a striedmy život bez veľkolepých okrás,
ktoré sú úplne nanič.
Čo to znamená v našom každodennom živote? Čo to bude pre mňa
znamenať dnes? Pane, keď budem mať chuť vziať si dupľu, zrieknem sa
jej, keď budem chcieť mať za každú cenu pravdu, „zahryznem“ si do
jazyka a pod.

Možno si už bol (bola) na svadbe. Je to naozaj krásna udalosť. Dnes sa v
Písme dočítame o svadbe, na ktorú pozvali mnoho ľudí. A keďže to nebola
len taká hocijaká svadba, ale kráľovská, bolo treba mať aj kráľovsky
slávnostné šaty. A predsa sa tam objavil niekto, kto ich nemal. A to bola
nepríjemná situácia! Vieš, čo nasledovalo potom? Museli ho vyhodiť von,
pretože svojím neprimeraným odevom urazil kráľovského otca, ktorý ženil
svojho syna...
Týmto podobenstvom nám Ježiš chce povedať nielen to, aby sme vždy
odhadli situáciu a vedeli sa primerane slávnostne obliekať, keď sú na to
príležitosti. Ale aj to, aby sme rovnako slávnostne dbali o oblek našej duše
– je ním posväcujúca milosť, ktorú sme dostali pri krste a obnovujeme si ju
pri každej sviatosti zmierenia. Lebo účasť na Eucharistii – to je kráľovská
hostina na kráľovskej svadbe!
Pane, ak môžem – pôjdem dnes na prijímanie. Modlitbou sa pripravím a
ak je to potrebné, pristúpim aj k svätej spovedi. Nech som slávnostne
oblečený (oblečená), keď pôjdem na tvoju hostinu.

Kým pôjdem spať...
Kým pôjdem spať...
Panie, nie je vždy jednoduché nebyť prvým, nemať snahu mať vždy prvé
a a j posledné slovo, nevziať si najväčší kus čokolády. Dnes som sa o to
pokúšal (pokúšala). Ako sa mi darilo?
Prepáč mi, že to nebolo vždy najlepšie. Vďaka za tie momenty,
keď sa mi podarilo zabojovať so svojou pýchou.

Pane, ďakujem ti za to,
že si ma aj dnes pozval
na hostinu. Ako som sa
pripravil (pripravila)?
Posilňuj ma vždy
svojou milosťou.
Amen.

21. august

22. august

Mt 22, 34 - 40

Mt 23, 1 - 12

Milovať – to je najväčšie prikázanie Pána Ježiša. Milovať Boha z celého
svojho srdca a každého jedného blížneho milovať ako seba samého. Ako
sa to dá?
Často to nie je jednoduché. Milovať neznamená len zažívať povznášajúci
pocit lásky. Milovať Boha znamená plniť jeho prikázania a robiť to preto,
lebo vieme, že nás má rád, že nám chce dobre. Milovať Boha znamená
plniť jeho prikázania aj vtedy, keď sa nám nechce, keď sa nám iní
posmievajú aj keď sa nám to zdá ťažké. Milovať blížneho znamená priať
každému dobro, neposudzovať iných, slúžiť a vidieť v každom blížnom
Pána Ježiša.
Pane, nauč ma milovať. Aj dnes.

Čo ti hovorí dnešné evanjelium? Nerobiť nič, nechcieť pohnúť prstom a
popri tom sa nechať obsluhovať ako pán kráľ, prinajmenšom nechať si
hovoriť tak, aby všetci okolo teba vedeli, že ty si ten najdôležitejší
(najdôležitejšia)...
Niečo podobné možno zažiť pri hre, keď sa zabávaš s kamarátmi, no
v skutočnom živote by to bolo príliš sebecké a pyšné.
Pane, dnes chcem v sebe viac budovať skromnosť. Daj, nech na to počas
dňa nezabudnem. Ako na vzor sa vždy pozriem na Pannu Máriu, moju
Mamu i Kráľovnú..

Kým pôjdem spať...

Kým pôjdem spať...
Panie, aké ťažké bolo poslúchnuť mamu, neodporovať kamarátovi,
a vari najťažšie bolo nezabudnúť na teba. Prepáč, že nie vždy som bo
(bola) s tebou, že som tak málo miloval (milovala). Ale viem, že ty ma
miluješ a dávaš mi šancu začínať vždy znova.
Verím, že ju nepremrhám. Amen.

Občas myslím, ako je dobre kráľom,
ktorí rozhodujú. Všetci ich poslúchajú.
Sú obskakovaní, obletovaní...
Ale ty, ma učíš osvojovať si
Skromnosť tak, ako to vždy robila
Panna Mária.
Nebyť stredobodom pozornosti
za každú cenu. Ak sa mi to dnes
čo len trošku podarilo,
ďakujem ti za to.
Ak nie, je mi to ľúto.
Amen.

23. august

Mt 16, 13 – 20
Nechať sa osloviť samým Bohom. To je veľká vec. Pretože v ľudskom
živote často dávame na mienku iných. Často je pre nás rozhodujúce práve
to, čo si o nás myslia iní. A predsa, v Božích očiach sa veci javia inak.
Príkladom ti chce byť sám Peter, ktorý sa necháva osloviť Duchom
Svätým. Vďaka tomu spoznáva, kto je Ježiš Kristus.
Pane, chcem si dnes viac uvedomovať, že chcem byť maličkou kvapkou
v mori ľudí ale chcem byť len pre teba.

24. august

Jn 1, 45 - 51
Ako už vieš, Natanael bolo pôvodné meno apoštola Bartolomeja. Dnes má
sviatok. Vieš, čo je na ňom pozoruhodné? I keď mal mnoho pochybností a
podľa reakcie na meno „Ježiš“ spočiatku nemal veľkú chuť stretnúť sa s
ním, predsa poslúchol.
Možno sa ti už stalo, že si o niekom počúval (počúvala) reči, ktoré ťa
odrádzali od stretnutia sa s tým človekom. Bartolomej bol v podobnej
situácii. Aj on počul o Ježišovi všeličo, a asi to nebolo len to najlepšie, lebo
Ježiš mal aj neprajníkov. No napriek všetkému sa Bartolomej odhodlal – a
to mu najviac pomohlo, aby zmenil svoj postoj a správanie voči nemu.
Vedz, že oveľa dôležitejšie od všetkých rečí okolo osoby iného, je pre teba
osobné stretnutie s tým človekom. Lebo aj tu platí staré známe: Reči sa
hovoria, chlieb sa je. O tom, aký naozaj ten dotyčný je, sa presvedčíš, až
keď sa stretnete zoči-voči.
Pane, chcem spoznávať nových ľudí – a chcem ich prijímať s otvoreným
srdcom, bez posudzovania.

Kým pôjdem spať...
Kým pôjdem spať...
Denne ťa zas a zas spoznávam, Pane. Vždy hlbšie a hlbšie. A ešte stále
sa mám v tom zlepšovať. Nemôžem povedať, že by to už stačilo. Pokiaľ
sa mi ty chceš dať poznávať, ja chcem odpovedať na toto tvoje
pozvanie. Tak ako Peter. Amen.

Pane, aké hrozné dokážu byť
predsudky! Ak mám voči
niekomu predsudky,
je to tá najhoršia vec na svete!
Hrozí, že ostanem sám (sama)!
Ale pretože sa usilujem byť tvojím
dieťaťom, chcem byť „hluchý“
(„hluchá“) na reči druhých o druhých, ak sú nepekné. Ty sám mi v tom
pomáhaj svojím láskavým požehnaním. Amen.

25. august

Mt 23, 23 - 26
Často sa stáva, že ľudia viacej dávajú pozor na to, čo je vidieť. Vonkajšku
venujú prílišnú pozornosť a starostlivosť, kým vnútro ostane zanedbané,
akoby vôbec nebolo. Môžeš vidieť, že v telke vždy zaujme ten, kto je na
prvý pohľad krásny a zaujímavý svojím zjavom. Preto je toľko súťaží
krásy. Vonkajšia krása je to, na čom iní stavajú.
A predsa to nie je to najpodstatnejšie! V dnešnom Božom slove môžeš
čítať pravý opak toho, čo uznáva svet! Aj keď ľudia – známi či neznámi –
nevidia do nášho vnútra, predsa to je to miesto, v ktorom sa skrýva naše
skutočné „ja“! Ty už vieš, že človek je jednotou tela i duše. Preto je
namieste zobrať vážne Božiu výzvu a postarať sa o krásu a poriadok vo
svojom vnútri. Pokús sa upratať tam. Pretrieď dobré a zlé veci.
Nepotrebné vyhoď. Veď už vieš, ako sa to robí: ak máš vek, pristúp ku
sviatosti zmierenia, ak ešte nechodíš ku sviatostiam, v krátkej modlitbe to
prednes Bohu – s prosbou o odpustenie.

26. august

Mt 23, 27 - 32
Ako často sa staráme o to, aby sme vyzerali dobre – aby sme mali pekné
oblečenie, účes ozdobený sponkami či mašľami, alebo aby sme mali
značkové veci. Lenže to všetko je niečo, čo vidno iba zvonku. Pán Ježiš
však vidí hlbšie – vidí aj do nášho vnútra. Tam často býva neporiadok
a prázdnota. Aký rozdiel oproti vonkajšiemu výzoru!
Pane, daj, nech sa usilujem čo najviac o poriadok vo svojom vnútri.
Chcem si dnes srdce vyzdobiť kvietkami dobrých skutkov, ktoré ti počas
dňa môžem odovzdávať. Pomôž mi v tom, prosím.

Kým pôjdem spať...
Pane, ako dobre, že si stvoril takých krásnych ľudí. Podľa teba je krásny
vlastne každý človek. A to ani nemôže byť inak, pretože každý z nás je
Božím stvorením! Je naozaj zvláštne, keď si uvedomím túto pravdu. Ale
navonok sa prejavuje aj krása ľudskej duše. Preto sa chcem – nielen
dnes – usilovať, aby aj tá moja duša bola skutočne krásna. Aby odrážala
tvoju prítomnosť v mojom srdci. Ak sa mi v tom darí, je to len vďaka tebe
a tvojmu požehnaniu. Ak nie, viem, čo mám robiť –
a prosím o prepáčenie a dar tvojho odpustenia.
Amen.

Kým pôjdem spať...
Pane, ako to bolo dnes s mojím vnútrom? Žiarilo tak, ako to, čo vidno
zvonku? Koľko kvietkov dobrých skutkov som Ti dal (dala)? Prijmi každý
jeden z nich – aj ten najmenší.

27. august

Mt 24, 42 - 51
Predstav si situáciu, že k vám niekto príde na návštevu len tak, bez
ohlásenia a nečakane. Ako sa zatváriš? Ako ho/ju privítaš? Stalo sa ti to
už niekedy? Aj nečakaná návšteva môže byť milým prekvapením, ak je u
vás v byte príjemne a čisto.
Dnešné evanjelium nám ponúka výzvu: „Bdejte, lebo neviete, v ktorý deň
príde váš Pán.“
Aj Pán Ježiš hovorí o takej „nečakanej“ návšteve. O svojom druhom
príchode. O tom, že keď príde „bez ohlásenia“, chce iba jedno, aby sme
boli pripravení na cestu – ísť s ním domov k nebeskému Otcovi...
V akom stave sa teraz nachádza moje srdce? Je v ňom príjemne a milo?
Porozmýšľam nad tým a urobím všetko pre to, aby si, môj Pane, doň
mohol kedykoľvek vstúpiť – vo svätej Eucharistii.

28. august

Mt 25, 1 - 13
V myšlienke bedlivosti budeme pokračovať aj dnes. Je natoľko bohatá, že
ju neobsiahneme za jeden jediný raz. Nedá sa to. Oplatí sa ku nej vracať
častejšie. Pripomína nám ju práve dnešný úryvok z evanjelia, ktorý už
dobre poznáš.
Ako môžem bdieť ja? Čoskoro sa skončia prázdniny a ty mi dávaš každý
nový deň, aby som ho prežil (prežila) s tebou. Každý deň môžem posvätiť
svojím úsilím robiť všetko poriadne s tebou a pre teba.
Pane, tak veľmi chcem bdieť... Tak veľmi sa chcem posväcovať. Tak veľmi
sa chcem stať svätým (svätou).

Kým pôjdem spať...
Kým pôjdem spať...
Dnešná ranná modlitba mi pripomenula, že nemôžem sa spoliehať na
to, že „mám čas“. Ty, Pane, chceš odo mňa iba jedno, aby som bol
(bola) na tvoj príchod pripravený (pripravená). Mám zodpovedne
narábať s časom.
Vďaka ti, že mi dávaš každý deň na to, aby som sa viac usiloval
(usilovala) byť s tebou.
Amen.

V myšlienke bedlivosti budeme pokračovať aj dnes. Je natoľko bohatá, že
ju neobsiahneme za jeden jediný raz. Nedá sa to. Oplatí sa ku nej vracať
častejšie. Pripomína nám ju práve dnešný úryvok z evanjelia, ktorý už
dobre poznáš.
Ako môžem bdieť ja? Čoskoro sa skončia prázdniny a ty mi dávaš každý
nový deň, aby som ho prežil (prežila) s tebou. Každý deň môžem posvätiť
svojím úsilím robiť všetko poriadne s tebou a pre teba.
Pane, tak veľmi chcem bdieť... Tak veľmi sa chcem
posväcovať. Tak veľmi sa chcem stať svätým (svätou)!

29. august

Mk 6, 17 - 29
Mučenícka smrť Jána Krstiteľa. Ján Krstiteľ aj napriek svojej nenápadnosti
bol naozaj veľký muž. Ako nenápadne žil, tak nenápadne aj zomrel. Jeho
smrť opisuje dnešné evanjelium – okolnosti, za akých zomrel, ako aj
spôsob smrti.
Bol nenápadný, a predsa veľký. Zanechal svoje posolstvo vernosti slovu,
ktoré hlásal ako posledný prorok dejín spásy! Posolstvo vernosti Božím
zákonom. Bez ohľadu na to, čo si mysleli ľudia okolo neho, vedel pravdu o
tom, že manželstvo je posvätným zväzkom. A pretože neuhol ani o krok,
stal sa mučeníkom. Nie preto, že už nebolo východiska, ale z lásky k
Pravde, ku Kristovi, ktorého príchod ohlásil...
Pane, chcem aj ja žiť vždy pravdu – neklamať ani pri drobnostiach. Dnes
si na to dám veľký pozor. A nielen dnes...

30. august

Mt 16, 21 – 27
Prečítaj si ešte raz uvedené slová: Nech ti je milostivý Boh. Vieš, aké sú
dôležité? Ako málo na ne myslíme popri bežných väčších i menších
starostiach počas svojich dní! Dokážeme veľa narozprávať, často len tak
„do vetra“. Ako často však prajeme druhým, najmä svojim blízkym, aby im
Boh bol milostivý?
Pane, dnes budem v duchu prosiť krátko za každého, s ktorým sa
stretnem..

Kým pôjdem spať...
Je ľahké prispôsobiť sa konaniu a správaniu väčšiny. Je ťažké zmýšľať
inak, ako všetci v mojom okolí. Je ľahké hovoriť, ale len dovtedy, kým
nikto odo mňa nič nežiada. Potom je to už fakt ťažké. A predsa – Ján
Krstiteľ to dokázal! Hoci v očiach sveta skončil neslávne, v Božích
očiach to bol naozaj veľký človek! Na jeho príhovor chcem aj ja mať silu
stáť si za slovom – aj vtedy, keď to z pohľadu iných bude
nevýhodné. Ako sa mi dnes darilo žiť Pravdu? Amen.

Kým pôjdem spať...
A je to tu, Pane... Koniec prázdnin. Ale dnes večer viem, že sa
neprestanem modliť ani v nasledujúcich dňoch. Pretože ty sám ma stále
vedieš a ponúkaš mi svoju milosť. Pretože chceš, aby som o nej hovoril(a)
iným. Vďaka, Pane, za tvoje slovo! Amen.

31. august

Lk 4, 16 - 30
Pane môj, prečo je to tak, že si dovolíme najviac k svojim najbližším? Keď
mám v srdiečku zlosť alebo smútok, vyvŕšim si ho na ľuďoch, ktorých mám
najradšej. Pohádam sa so súrodencom, alebo som zlostný(á) na mamu či
na otca. Často si nevšimnem, že môj brat je v niečom šikovný, alebo že
moja sestrička je naozaj krásna. Nevidím, že moji blízki dokážu veci, ktoré
obdivujem na cudzích ľuďoch. Iní sa mi zdajú perfektní, na najbližších
vidím veľa chýb. Ani Teba neprijali mocní židovskí kňazi, keď si im chcel
povedať o Ockovi. Vraj doma nie je nikto prorokom.
Asi Ťa to veľmi bolelo...
Skúsim dnes myslieť na tých, čo bývajú so mnou pod jednou strechou - na
„mojich“ ľudí - a hľadať, v čom sú úžasní.

Kým pôjdem spať...
Čo som zistil o členoch svojej rodiny :
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Dobrú noc, Pane. Ochraňuj, prosím, moju rodinu,
aby sme žili všetci spoločne v láske a v radosti.

