
 

1. september 

Lk 4, 31 - 37 
 

Pane,  

v Písme veľakrát počujem, že si vyháňal zlého ducha. Je to troška 

strašidelné. Neviem si to predstaviť. Dospelí mi vravia, že keď zatúžim 

urobiť niečo nedobré  kamarátovi, keď závidím, alebo keď ma premôže 

lenivosť, vtedy mi radí zlý duch. Vraj ho nemám počúvať. Našťastie mám 

svojho strážneho anjela, ktorý ma pred zlým duchom ochraňuje. A Ty nás 

učíš ešte jednu vec, ktorej ťažko rozumiem - že zlo sa bojí len Lásky. 

Láskou ho treba vyháňať. Takže treba mať rád aj nepriateľov a za zlé sa 

odplácať dobrým. Pane, uznaj, to je fakt strašne ťažké! Keď mi niekto 

vynadá, alebo ma potkne, alebo keď sa mi niekto vysmieva, nemám mu to 

vrátiť? Ach... V tom budem naozaj potrebovať Tvoju pomoc.  

Dnes sa pokúsim zadržať odplatu a vyhnať tak „zlého ducha“... keby sa 

náhodou zamiešal medzi mňa a mojich kamarátov. 

                              
Kým pôjdem spať... 
 

Pane, pomôž mi pochopiť, že najmocnejšia zbraň proti zlu je láska. Zlo sa 

nebojí ničoho, len lásky. A láska, to si Ty. Z Teba má zlo strach. Ak budeš 

stáť pri mne, nemusím sa ničoho báť. To je super!!! 

  

 

 

2. september 

Lk 4, 38 - 44 
 

Pán Ježiš,  

bol si niekedy chorý, keď si bol malý? Choroba je hrozná. Musíš ležať 

v posteli, von alebo do bazéna máš zakázané ísť, niekedy je potrebné 

držať diétu a to je naozaj otrasné! A bolesť je vari tá najhoršia vec na 

svete! Počas svojho pozemského života si uzdravil veľa ľudí. Ty si vlastne 

najslávnejší a najznámejší lekár v dejinách. Zo všetkých končín sa k Tebe 

schádzali chorí ľudia a Tebe stačilo povedať len slovko, alebo si sa ich 

dotkol a bolo to. Nijaké injekcie, ani horké pilulky. Aj dnes robíš veľa 

zázrakov. Neviem spočítať, koľko ľudí neustále uzdravuješ, keď majú 

boľavé telá alebo duše. Dnes poteším niekoho, kto má bolesť. Zavolám, 

alebo navštívim ho. Poď tam so mnou, prosím. 

 
Kým pôjdem spať... 
 

Na záver dňa Ti chcem, Pane, poďakovať za lekárov, sestričky, 

záchranárov a všetkých, ktorí nám pomáhajú, keď sme chorí. Opatruj ich 

a pomáhaj im Ty, najlepší lekár, lebo ich práca je nesmierne náročná 

a zodpovedná. A prosím o zdravie pre všetkých,  

ktorí sú v tejto chvíli chorí. Amen. 

 



 

3. september 

Lk 5, 1 - 11 
 

Môj milý Pane,  

už som sa veľakrát presvedčil(a) o tom, že sa mi darí najviac vtedy, keď si 

Ty so mnou. Apoštoli v dnešnom čítaní neulovili žiadnu rybu, kým skúšali 

loviť bez Teba. Až keď si sa k nim pridal a oni počúvli Tvoje rady, ich siete 

boli plné rýb. Dal si im dvojnásobnú radosť: po prvé sa im darilo v ich práci 

a po druhé mohli byť šťastní z Tvojej prítomnosti. Výborne si to vymyslel. 

Dostaneme Tvoju pomoc a skvelú radu kedykoľvek Ťa o to požiadame. 

Pomôžeš mi aj dnes, však? S Tebou je každá moja námaha ľahšia. Len 

mi pomôž, aby som vedel(a) počúvať, čo mi hovoríš, prosím.  

   
 

Kým pôjdem spať... 
 

Pozri, ako sa mi dnes darilo s Tvojou pomocou:  

 

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

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

Ďakujem, Pane, že ma nikdy neopúšťaš. Ani vo dne, ani v noci.  

Amen. 

 

 

4. september 

Lk 5, 33 - 39 
 

Pane, akú veľkú pozornosť ľudia venujú šatám, však?  

Mám pocit, že obchody s oblečením, časopisy o móde a všelijaké módne 

prehliadky sú na každom kroku. Doma máme plné skrine. Moja mamička 

neustále perie, žehlí a vešia bielizeň, aby sme boli čistí a pekní. Neraz 

som sa s ňou pohádal(a), pretože sme nemali rovnaký názor na to, čo si 

mám obliecť. Keď mám oblečené niečo nemoderné, deti v škole sa mi 

smejú. Ale čo ak ja sa práve v tej nemodernej a trápnej košeli cítim 

najlepšie? Mám si ju obliecť, len keď ma niekto nevidí? Menej bohaté deti 

nosia obnosené a zaplátané šaty. Hanbia sa a často preto trpia. Je to 

veľmi hlúpe, posudzovať niekoho podľa šiat, však?  Pomôž mi, Pane, aby 

som to nikdy nerobil(a). 

                        
 

Kým pôjdem spať... 
 

Ďakujem Ti, Pane, za oblečenie, ktoré ma chráni a hreje. Ďakujem, že sa 

môžem cítiť pekný(á) a čistý(á). Sľubujem, že budem mamičke pomáhať 

v starostlivosti o našu bielizeň aj bez toho, aby ma o to požiadala. 

Ukladám sa k spánku - do čistých a voňavých perín. Pane, daj, aby žiadne 

dieťa na svete nemalo núdzu o potrebné  

oblečenie a pohodlnú posteľ. Amen. 

 



 

5. september 

Lk 6, 1 - 5 
 

Môj milý Pane,  

Židia v Starom zákone mali posvätný deň sobotu. V tento deň mali presne 

určené, čo môžu a čo nesmú robiť. Sobota sa líšila od ostatných dní. 
Chodili do synagógy, aby tam spoločne čítali a počúvali Božie slovo 
a premýšľali o ňom. 
My sa v sobotu viac obraciame k našej Nebeskej Matke – Panne Márii 
a spoločne s ňou sa usilujeme lepšie priblížiť k Pánovi Ježišovi. 
Panna Mária je aj mojou Mamou. Nezabúdam na to? Prihovorím sa jej 
niekedy počas dňa? Skúsim na to viac myslieť túto sobotu. Možno stačí 
krátka modlitba – jeden Zdravas´, Anjel Pána alebo desiatok ruženca... 

                      Kým pôjdem spať... 
 

Pane, dal si mi svoju Mamu. Myslel som dnes na ňu? Obracal som sa 
k nej v krátkej modlitbe? 
Vieš, že aj my kresťania máme jeden deň v týždni, ktorý je iný ako všetky 
ostatné. Je zasvätený Pánu Bohu. Je to nedeľa – Deň Pána. 
Ešte si krátko premysli, ako ho práve zajtra prežiješ. 
Urob si plán. 
 

6. september 

Mt 18, 15 –20 
 
 

Vzťahy medzi ľuďmi nebývajú vždy pekné.  

Bolo to tak aj za čias Pána Ježiša. Aj vtedy sa dokázali ľudia medzi sebou 

pohádať alebo si ublížiť. Pán Ježiš však ponúkal riešenie, aby sa ľudia 

vždy pokúšali udobriť sa a odpustiť si navzájom. Tam, kde budú odpúšťať, 

aj im iní ľahšie odpustia. 

Aj mne sa občas stane, že nepočúvam rodičov, alebo  sa pohádam so 

svojím bratom alebo sestrou. Zväčša je to pre maličkosti. Najlepšie je 

predísť hádkam – vymyslím nejakú hru na spoločnú chvíľu, alebo nejakú 

príjemnú zábavu najlepšie so všetkými členmi rodiny. Budem sa usilovať 

naozaj dobre počúvať a pekne odpovedať. Ak predsa dôjde 

k nedorozumeniu, poprosím o odpustenie. 

 

 

Kým pôjdem spať... 
 

Ako sa mi dnes darilo budovať vzťahy v rodine? Koľkokrát som povedal 

slovko prepáč alebo odpusť? Pane, ty vieš, že sa to chcem učiť.  

Odo dnes viac ako inokedy. 

 



 

7. september 

Lk 6, 6 - 11 
 

Pane môj,  

chválim Ťa za všetky zázraky, ktoré denne robíš na celej zemi. Niektoré 

sú veľmi veľké. Uzdravuješ ťažko chorých ľudí, zjavuješ sa Tvojim svätým. 

No aj východ slnka, rozkvitnutá ruža či spev slávika sú  zázraky. Pane, 

daj, aby sme mali dosť viery a lásky – aj  čistý zrak, aby sme dokázali 

uvidieť a pochopiť každý Tvoj zázrak. Aj ten najmenší. Je ich okolo nás 

veľmi veľa. Otvor nám oči, Pane, aby sme ich videli. Práve začína ďalší 

zázračný deň. Chcem cítiť Tvoj zázračný dotyk každučkú  minútu tohto 

dňa.  

Sláva Otcu...        

                      
Kým pôjdem spať... 
 

Dnes som si všimol tieto zázraky............................................................... 

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

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

Ďakujem Ti za každú sekundu tohto dňa, plného zázrakov. 

 

8. september 

Mt 1, 18 – 23 
 
 Dnes slávi narodeniny naša nebeská Mamička.  

Chcel(a) by som jej natrhať veľkú kyticu kvetov a zaželať jej, aby mala 

vždy radosť zo svojich detí. Jej deti, to sme my. Myslí na nás, pomáha 

nám, plače, keď sme smutní a raduje sa, keď sme šťastní – veď je tou 

najlepšou Maminkou.  

Dnes sa budem celý deň snažiť robiť Jej len radosť, aby sa usmievala. 

Najlepšie sa mi to podarí, keď budem pomáhať svojej pozemskej mamičke 

a ostatným najbližším. 

 

                         
 

Kým pôjdem spať... 
 

Milá nebeská Mamička, aj teraz večer Ti prajem všetko najlepšie k Tvojim 

narodeninám. Prosím, prijmi tento deň so všetkým, čo som prežil(a) ako 

darček. Budem sa snažiť robiť Tebe a svojej pozemskej mamke len 

radosť, aby ste sa obe stále usmievali. Amen. 

 



 

9. september 

Lk 6, 20 - 26 
 

Pane môj,  

blahoslavený po slovensky znamená šťastný. Kto by nechcel byť šťastný? 

Lenže kto číta blahoslavenstvá, vidí, že dosiahnuť šťastie býva náročné. 

Pán Ježiš hovorí, že šťastný je ten, kto je chudobný, prenasledovaný, kto 

prežíva nejakú krivdu. Chce nás povzbudiť, aby sme ostali jednoduchí. To 

znamená, aby sme sa nezaťažovali vecami, ktoré nás môžu odviesť od 

Pána Boha, od šťastia. 

Čo mi vie urobiť radosť? Kedy som najviac šťastný (šťastná)? Kto ma 

naposledy obšťastnil? Dokážem tak urobiť radosť aj ja? Skúsim to práve 

dnes...                    

   

Kým pôjdem spať... 
 

Pane, ďakujem ti za všetky momenty, v ktorých si mi pomohol rozdávať 

radosť. Boli to tieto chvíle... 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

10. september 

Lk 6, 27 – 38 
 
 Pane, ty mi hovoríš: 

Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte j vy im. Hovoríš mi to aj dnes.  

Keď mi brat nebude chcieť niečo požičať – ponúknem ho napríklad 

cukríkom. Keď sa spolužiačka bude odúvať – poviem jej niečo pekné. Keď 

mama bude unavená, pohladím ju a pomôžem jej. 

Pane, vyzerá to jednoducho – ale viem, že je náročné každý deň napĺňať 

tvoje slová. Pomôž mi, aby sa mi to darilo aspoň dnes. 

 

         
                         
 
Kým pôjdem spať... 
 

Pane, dnes sa mi podarilo aspoň trošku robiť iným to, čo by som chcel(a) 

od iných____________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

Ďakujem ti – prepáč, že sa mi nie všetko podarilo. 

Zajtra to môžem opäť skúsiť. 



 

11. september 

Lk 6, 39 - 42 
 

Môj Pane, 

chyby blížnych prirovnávaš ku malej smietke, ktorú si nemáme 

všímať. To znamená, že našich blížnych nemáme posudzovať, ohovárať. 

Naše vlastné chyby sú zas ako brvno, ktoré by sme si mali všímať 

a najmä odstrániť ich, aby sme mali čistý zrak a najmä čisté srdce. 

Ako je to so mnou? Možno veľmi dobre poznám chyby svojich 

súrodencov, spolužiakov, kamarátov. Ale čo ja? Aké sú moje chyby? 

Nájdem si chvíľu na spytovanie svedomia. Možno je mojou chybou, že 

skáčem hneď do reči, možno je to lenivosť, nevšímavosť voči ostatným, 

veľa času pri počítači,... Pokúsim sa postupne odstraňovať jednu z mojich 

chýb.   

 

 

 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane, viem, že ma máš rád – hoci mám mnoho chýb. Z lásky k tebe 

chcem postupne pracovať na odstránení tohto môjho nedostatku 

 

_________________________________________________________. 

Prosím, pomôž mi v tom. 

12. september 

Lk 1, 39 – 47 
 
 Dnes svieti v kalendári krásne meno našej nebeskej Matky.  

Tvoja Mamička, Pane, má veľmi krásne meno. Keď sa Jej ukázal 

archanjel Gabriel, pozdravil ju takým pozdravom, ktorý je pre nás teraz 

krásnou modlitbou. „Zdravas Mária, milosti plná“ - takto ju oslovil. Myslím, 

že práve tento pozdrav, táto modlitba, by sa Jej najviac páčila ako darček 

k meninám. Preto sa ju dnes pomodlím, kedykoľvek budem mať voľnú 

chvíľku. Zdavas´ bude ako jeden kvietok z kytice, ktorú dnes večer 

podarujem našej nebeskej Mamičke. 

 

 

                         
 
Kým pôjdem spať... 
 

Koľko zdravasových kvietkov sa mi podarilo nazbierať?_________ 

Všetko najlepšie k meninám, moja milá nebeská Mamička!!! 

 
 



 

13. september 

Mt 18, 21 – 35 
 
 

Pane, koľkokrát mám odpustiť?  

Dnes mi odpovedáš na túto otázku – a jednoduchá odpoveď je: Vždy. 

Odpoveď znie jednoducho – ale niekedy je také ťažké odpustiť!  

Niekedy ma oklame kamarát, ktorému dôverujem, spolužiačka ma začne 

ohovárať, susedka na mňa nemá dobré slovo... Ako sa dajú odpustiť 

skutky, ktoré ma urážajú? 

Pane Ježišu, na podobenstve mi ukazuješ, ako mi náš Nebeský Otec 

odpúšťa všetky moje zlyhania, zanedbania i rúhania... Tak mám aj ja 

odpúšťať každú drobnosť i veľkú urážku. Vtedy pocítim veľkú radosť – až 

sa mi bude chcieť spievať. 

Pane, chcem sa stále učiť odpúšťať. Pomôž mi v tom, prosím. 

                                                   
 

 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane, prepáč mi moje  

dnešné zlyhania.  

Viem, že každý deň  

svojím odpustením  

zotieraš moje viny. Ďakujem ti za to. Chcem ti aj ja dnes odovzdať svoj  

hnev za urážky od iných ľudí.  

Pomôž mi odpustiť im. 

 

14. september 

Jn 3, 13 – 17 
 

Dnes je sviatok Povýšenia Svätého kríža.  

Boh Otec posiela svojho Syna Ježiša na kríž z lásky. Kríž, ktorý predtým 

ľudia považovali za niečo veľmi potupné, lebo na ňom zomierali zločinci, 

sa stal nástrojom vykúpenia. Pán Ježiš prejavil svoju lásku k nám, 

obetoval sa za nás a zomrel na kríži. Aj za mňa. Nezabúdam na to?  

Znamenie kríža sprevádza všetkých ľudí na životnej ceste. Mnohí sa 

prežehnajú hneď po zobudení, pred prácou, pred jedlom i pred spánkom. 

Keď robím na seba znamenie kríža, prosím tým Boha Otca o múdrosť (na 

čelo), Boha Syna o lásku (na srdce) a Boha Ducha Svätého o silu (na 

ramená). Budem na to myslieť počas dňa vždy, keď sa budem 

prežehnávať.  

                                                           
 

 

 

 

 

Kým pôjdem spať... 
                              

Pane, ďakujem ti za tvoj kríž!  

Ďakujem ti, že si nás vykúpil!  

V mene Otca i Syna, i Ducha Svätého. Amen. 

 



 

15. september 

Jn 19, 25 - 27 

Dnes slávime sviatok Sedembolestnej Panny Márie.  

Nebeská Matka je patrónkou Slovenska. A má sedem bolestí. Keď ja mám 

len jednu bolesť, hoci maličkú, cítim sa nepríjemne a túžim sa jej čím skôr 

zbaviť. A Panna Mária ich uniesla sedem! Preto sa k nej dnes modlím 

a chcem jej poďakovať, že za nás oroduje, ochraňuje nás a miluje nás 

všetkých ako svoje deti. Moja mamička hovorí, že cíti aj naše bolesti, 

nielen svoje. Každá mama sa bojí o svoje deti. Nikdy na ne neprestáva 

myslieť. A o čo viac na nás myslíš Ty, naša nebeská Mamička!  Želal(a) by 

som Ti, aby si bola sedemradostná. Rád(a) by som Ťa potešil(a), aby si už 

nikdy nemusela plakať. Posielam Ti modlitbu Zdravas´ ako poďakovanie 

za Tvoju veľkú a boľavú lásku. 

                                                    
 

Kým pôjdem spať... 
 

Ako som začal(a) deň, tak ho dnes i skončím. Tou najkrajšou mariánskou 

modlitbou. Pre Teba, Mamička.  

Zdavas´, Mária... 

 

16. september 

Lk 7, 31 - 35 

Dobré ráno, Pane, môžem Ti niečo povedať?  

V škole som si všimol(a), že každý môj spolužiak dokáže veľa vecí. Každý 

je v niečom šikovný. Komu sa nedarí v učení, ten je šikovný v niečom 

inom – napríklad v športe. Každému si dal talent, nadanie alebo obratnosť, 

aby dokázal robiť dobré veci. Prečo si teda všímame na druhých najmä 

zlé vlastnosti? To predsa nie je fér. V dnešnom čítaní počúvam, že ľudia aj 

na Tebe nachádzali len to zlé, vymýšľali si a ohovárali Ťa. Nechcem byť 

ako oni. Budem sa snažiť nájsť niečo dobré na každom, koho dnes 

stretnem. 

  

                         
 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane, pozri, čo dobré a krásne som  dnes objavil(a) na ľuďoch, ktorých 

som dnes stretol(a)..................................................................................... 

 



 

17. september 

Lk 7, 36 - 50 

Milovaný Bože,  

niekedy sa mi zdá svet okolo mňa nespravodlivý. Aj v škole – niekto stále 

hnevá, iný je poslušný a tichý. Ak niekto hnevá často, každý ho už potom 

pokladá za zlého. Pripisujú sa mu aj tie nezbednosti, ktoré neurobil. Keď 

dostane „nálepku“ neposlušníka, ťažko sa jej už zbaví. Zostáva 

„problémový“, hoci by sa aj snažil polepšiť. Ale Ty sa na nás nedívaš 

ľudskými očami. Odpúšťaš nám a voláš nás k sebe. Chcel(a) by som byť 

ako Ty, Pane. Budem si dnes všímať „nechcených“ a „nepopulárnych“ 

spolužiakov, či sú naozaj „zlí“ alebo len nešťastní, smutní a nepochopení. 

                    
 
Kým pôjdem spať... 
 

Pane môj, o svojich spolužiakoch som zistil(a) toto: ................................... 

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

Posielam Ti za nich túto večernú 

modlitbu:.................................................... 

Dobrú noc. Ľúbim Ťa. 

 

 

18. september 

Lk 8, 1 - 3 

Môj Pane, 
medzi Tvojimi spolupracovníkmi boli nielen dvanásti apoštoli, ktorí 
sa s Tebou denno-denne stretávali a Ty si ich vyučoval. Chodievali s 
vami aj niektoré ženy, ktoré sa o nich starali. Aj ja by som chcel byť v 
Tvojej blízkosti tak, ako boli apoštoli či spomínané ženy. Počúvať 
Ťa, podať Ti tanier s jedlom, dotýkať sa Ťa. 
Pane, Ty vieš o mojej túžbe – a môžem byť blízko každý deň. Stačí prísť 
k svätostánku, kde si ukrytý v eucharistii. Využijem túto príležitosť 
a zastavím sa v kostole, aby som Ťa pozdravil, aby som sa Ti poklonil.  
 

      

                     

 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane, chcel(a) by som byť pri tebe - tak, ako sa mi to podarilo dnes.  
A ak mi to nevyšlo, prepáč. Vďaka ti za to,  
že na mňa stále čakáš... 



 

19. september 

Lk 8, 4 - 15 

Pane, 

dnes nám hovoríš o pšeničnom zrnku, ktoré padne do zeme. Na jar začne 

klíčiť, aby z neho vyrástlo nové steblo a klások plný zrniečok. Bude z neho 

bohatá úroda, ale len keď samo v zemi odumrie. Zrnko sa v zemi premení 

na koreň a steblo novej rastliny. Na našom svete sa všetko mení. Leto 

vystriedala jeseň, kvet na jabloni sa premenil na jablko a voda v zime 

tuhne na ľad. Aj ja sa mením - každý deň som o kúsok väčší(a) a starší(a). 

Daj, Pane, aby som bol(a) raz, keď vyrastiem, ako Tvoj pšeničný klások. 

Nech prinesiem veľkú úrodu. Amen. 

                    

 

Kým pôjdem spať... 
 

Je niečo, v čom som dnes iný(á) ako včera? Pozri, Pane, ako sa mením 

každý 

deň........................................................................................................... 

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

20. september 

Mt 20, 1 – 16 
 

Ako mám chápať dnešné podobenstvo,  

ktoré mi hovorí Pána Ježiš? Práca vo vinici – to je môj každodenný život 

podľa evanjelia. Odmenou za dobrý život je nebo. Boh je dobrý 

a spravodlivý a ponúka takúto odmenu všetkým bez rozdielu. Dôležité je 

nezabúdať žiť ako veriaci kresťan. V každom okamihu. Aj v drobnostiach – 

v milom pozdrave, v starostlivosti o malú sestru, v pozornosti voči ľuďom 

okolo mňa, v láskavosti a vďačnosti. 

Pane, ponúkaš mi ďalší deň, v ktorom mám žiť pre teba a pre mojich 

blížnych. Daj, nech na to nezabudnem a najmä, nech nezabudnem na 

teba. 

                                                             
                     
 

Kým pôjdem spať... 
 

Dnešný deň prešiel až neuveriteľne  

rýchlo! Možno preto, že je nedeľa.  

Ďakujem ti za chvíle, ktoré neboli premrhaným časom. Najkrajšie boli 

s mojou malou sestričkou. Ak sa však našli premrhané chvíle, daj mi silu 

zajtra opäť vstať a mať na mysli, že každý deň je tvoj veľký  

dar pre mňa a ja ho nesmiem „preflákať“ v nude! 

 



 

21. september 

Mt 9, 9 - 13 

Dnešné čítanie hovorí o tom,  

že Ty, Pane, nerobíš rozdiely medzi ľuďmi. Pokojne si sadneš za stôl 

s hriešnikmi a mýtnikmi, lebo miluješ všetkých bez rozdielu. Predstavujem 

si, s kým by som nechcel sedieť za jedným stolom a s kým, naopak, 

obedujem rád. Najradšej stolujem doma s našimi. Nedeľný obed 

a spoločné večere cez týždeň sú veľmi príjemné. No v školskej jedálni si 

občas ku mne prisadne niekto, kto mi nie je veľmi sympatický. Ak ho však 

odoženiem, alebo si odsadnem, ako sa bude ten spolužiak cítiť? Čo ak 

niekto vyženie mňa? Ak nebude chcieť stolovať so mnou? To musí byť zlý 

pocit... Pomôž mi, Pane, aby som to nikdy nepocítil, ani nedal pocítiť 

niekomu inému. 

Dnes Ti chcem ďakovať za jedlo a za to, že ho nejedávam sám.  

Sláva Otcu... 

   
 

 

Kým pôjdem spať... 
 

Dnešný deň som netrpel hladom ani smädom. Na svete je však veľa detí, 

ktoré nemajú čo jesť alebo nemajú s kým jesť – sú samé a opustené. Túto 

večernú modlitbu obetujem za všetkých hladných  

a opustených ľudí. Amen.  

 

22. september 

Lk 8, 19 - 21 

Dobré ráno, môj nebeský Braček!  

Nehneváš sa, že Ťa takto oslovujem? V dnešnom čítaní nám hovoríš, že 

tí, čo počúvajú Božie Slovo a žijú podľa neho, sú tvoji bratia a sestry. To je 

úžasné! Ak Ťa ľúbim a snažím sa počúvať Tvoje prikázania a zvolím si Ťa 

za priateľa, stanem sa Tvojím bratom. Bratia a sestry sú si v živote veľmi 

blízki. Poznajú sa od narodenia, majú rovnakú mamičku a ocka. Volajú sa 

„rodina“. Dnes mi hovoríš, že môžem byť členom Tvojej rodiny, že môžem 

byť bratom samotného Nebeského Kráľa. Chcem Ti byť, Pane, veľmi 

blízko, aby som Ťa vždy mohol volať tak, ako na začiatku dnešnej 

modlitby: Môj nebeský Braček... 

                              

                     
 

Kým pôjdem spať... 
 

Chcel(a) by som sa pomodliť za svojich súrodencov a za deti, ktoré žijú vo 

veľkých rodinách. Pomôž nám žiť v láske a porozumení, bez hádok 

a sporov. Prosím tiež za deti, ktoré sú jedináčikovia, aby si našli verných 

priateľov. A Ty, Pane, buď naším najbližším Priateľom  

a Bratom po celý náš život. Amen. 

 



 

23. september 

LK 9, 1 - 6 

Milý Ježiš, 

keď si posielal svojich učeníkov do sveta, kázal si im, aby liečili chorých, 

vyháňali zlých duchov a ohlasovali Evanjelium. A na cestu si nemali vziať 

vôbec nič. Pane, v živote potrebujeme toľko vecí! Ja nejdem ani do sveta, 

-len do školy - a predsa vlečiem plnú tašku. Aj izbičku mám celkom plnú 

všakovakých vecí. Vravíš, že sa postaráš o svojich milovaných tak, aby im 

nič nechýbalo. V Písme čítame, že Tvoji apoštoli prešli kus sveta. Postaral 

si sa im o jedlo, o strechu nad hlavou a vkladal si im do úst slová, aby Ťa 

všade ohlasovali. Prosím, Pane, pomôž mi, aby mi záležalo viac na Tvojej 

láske a na mojich blízkych. Aby mi veci nezaslepili ani oči, ani srdiečko. 

Lebo verím, že Ty sa o mňa vždy postaráš – Ty vieš, čo potrebujem. 

Amen.

 
   
 

 

Kým pôjdem spať... 
 

Premýšľam, koľko vecí som dnes potreboval(a). V škole, doma, vo voľnom 

čase...Skúsim teraz napísať aspoň päť, bez ktorých by som sa 

zaobišiel(la)...................................................................................................

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

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

Bez Teba však nechcem byť ani sekundu. Bez Teba sa nezaobídem! 

Ďakujem, že sa o mňa staráš, a že vždy na mňa myslíš. 

Amen. 

 

24. september 

Lk 9, 7 - 9 

Keď si sa narodil na tento svet,  

spôsobil si veľký rozruch. Na nebi zažiarila hviezda. Po celý svoj 

pozemský život si všetkých prekvapoval. Zmenil si svet. Ani vtedajší 

vládcovia nevedeli, čo si majú o Tebe myslieť. Nevedeli, kto si. Dnes už 

nemáme krutých kráľov, ktorí by nám vládli. Máme o Tebe veľa múdrych 

kníh. Napriek tomu stále veľa ľudí nevie, kto si. Pýtajú sa tak, ako kedysi 

Herodes: „Kto je teda ten, čo o ňom počúvam také veci?“ Dnes Ťa prosím 

za neveriacich, aby spoznali, že Ty si nebeský Kráľ, náš Priateľ a Brat... 

Aby Ťa mal každý rád. Amen. 

 

                     
 
Kým pôjdem spať... 
 

Pane, Ty ma poznáš tak, ako nikto na svete. Prosím, pomôž mi, aby som 

aj ja Teba poznal(a) tak dobre, ako mi môj rozum a srdce dovolí. Aby som 

vždy vedel(a), kto si – môj Pán a môj Kráľ. Amen. 

 

 



 

25. september 

LK 9, 18 - 22 

Pane môj,  

v dnešnom čítaní počúvam, že si sa modlil k svojmu nebeskému Otcovi. Aj 

ja sa modlím – chválim Ťa a prosím Ťa o veľa vecí. Dnes premýšľam, 

Pane, ako Ťa mám o niečo prosiť. Ty si Boh a Kráľ, ja len malé ľudské 

mláďatko. Ty si vznešený a mocný, ja som slabý(á) a krehký(á). Moje 

slovo je tiché – ako doletí k Tebe, do takej výšky? 

Vraj počuješ každé moje slovo a želanie. Aj to, o ktorom ja ešte ani 

neviem. A splníš mi aj to, o čo ja ani nemám odvahu prosiť. Je to také 

tajomné. Ťažko to pochopím. Ďakujem však, že ma počúvaš a ľúbiš, 

Pane. 

   
 

 Kým pôjdem spať... 
 

Posielam Ti, Pane, modlitbu, ktorú som vymyslel(a) pre Teba................. 

 

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

 

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

Ty vždy počúvaš moje modlitby. Daj, aby som aj ja vždy počul(a) slová, 

ktoré mi hovoríš. Amen. 

 

 

26. september 

Lk 9, 43b - 45 

Pane, 
Ty si hovoril svojím apoštolom: „Dobre počúvajte a zapamätajte si, čo 
vám poviem.“ Hovoríš to teraz aj mne – hoci, tak ako apoštoli, aj ja 
niekedy nechápem všetko, čo mi chceš povedať. Napriek tomu chceš, aby 
som Ťa počúval – každý deň aspoň chvíľu. Možno stačí prečítať 
si krátky úryvok zo Svätého Písma. 
Božie Slovo má takú moc, že ten, kto ho počúva, stáva sa v srdci lepším 
človekom. Potom je to vidieť aj na jeho správaní. Odo dnes to bude aj 
moja úloha. 
                     

                                   Kým pôjdem spať... 
 

Malý Samuel zo Starého zákona bol ochotný počúvať Božie slovo. Možno 
nebol oveľa starší odo mňa. Preto aj ja chcem nasledovať jeho príklad 
a opakujem si spolu s ním: 
„Hovor, Pane, tvoj sluha počúva!“ 

 



 

 27. september 

Mt 21, 28 – 32 
 
 

Môj Pane, 

dobre ma poznáš, lebo dnes hovoríš podobenstvo, ktoré je blízke aj mne. 

Rozpráva  o dvoch synoch. Otec aj jednému, aj druhému ráno kázal ísť 

pracovať do vinice. Prvý bol lenivý a povedal, že sa mu nechce. No potom 

mu prišlo ľúto, čo otcovi povedal, a nakoniec do tej vinice šiel. Druhý syn 

sľuboval, že hneď ide, ale nešiel. Zvíťazila v ňom pohodlnosť. Ktorý syn 

som ja? 

Ako ja bojujem so svojou lenivosťou? Koľkokrát mi rodičia musia 

pripomenúť, aby som niečo urobil? A koľkokrát aj sľúbi, ale nakoniec 

zabudnem... Dnes sa pokúsim nielen sľúbiť, ale všetko hneď aj urobiť. 

                      
                                           

 

                       

Kým pôjdem spať... 
 

Ako sa mi darilo v mojom boji s lenivosťou? Darilo sa mi 
 

_______________________________________________________________________ 

ale lenivosť nado mnou zvíťazila v 
 

______________________________________________________________________ 

Už viem, že nie je ľahké sa premáhať. Úsilie však stojí za to.  

Požehnaj ma, prosím, v dnešný večer, aby som  

aj zajtra nestratil chuť hneď počúvnuť. 

28. september 

Lk 9, 46 – 50 
 

Milovaný Ocko, 
Aké je to úžasné, že do stredu vždy dávaš dieťa. Nejde však ani tak 
o vzrast – deťmi máme byť všetci – aj moja mama, aj starý ocko. Všetci 
sme deťmi, lebo Ty si náš Nebeský Otec. A to je fantastické – vedieť, že 
Ty si vždy so mnou, že sa o mňa postaráš. Stačí, keď Ťa budem držať za 
ruku. Daj, nech Ťa nikdy nepustím. 
Aj dnes sa Ťa budem držať a rozprávať sa s Tebou. A začnem hneď: 
Otče náš... 

                                 
 

 

              

                                   

Kým pôjdem spať... 
 

Otče, ďakujem Ti, že si bol dnes stále so mnou. Mne sa to až tak nedarilo 
– nedržal som Ťa stále za ruku, zabúdal som na Tvoju prítomnosť. Pomôž 
mi, prosím, nech si čo najviac uvedomujem, že si stále so mnou, že sa na 
Teba môžem spoľahnúť. 
Ďakujem, že mi odpúšťaš. 



 

 29. september 

 Jn 1, 47 - 51 
 

Milý Bože, 

veľakrát som z úst neveriacich ľudí počul(a), že Ti neveria preto, lebo Ťa 

nikdy nevideli. Nevidia Ťa a nepoznajú Ťa. Zato Ty poznáš každého z nás. 

Vieš, ako sa voláme, čo máme radi, aj čo nás trápi. Poznáš dokonca našu 

budúcnosť. Je mi ľúto, že my ťa poznáme tak málo. Hovoríš, že nemusím 

vidieť anjelov a zázraky, aby som uveril(a), že ma miluješ. Som ešte 

malý(á), možno nevidím Tvoju tvár, ale cítim, že si blízko a staráš sa 

o mňa. Dal si mi strážneho anjela, aby ma ochraňoval. Ďakujem Ti za to 

a prosím, stoj aj dnes pri mne a pomôž mi, aby som Ťa stále viac 

spoznával(a).  

                                           
                       

Kým pôjdem spať... 
 

Dnes som takto cítil(a) Tvoju prítomnosť.................................................. 

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

Nikdy ma neopúšťaš. Čo Ti môžem dať za Tvoju veľkú lásku? 

Prijmi moju modlitbu, ako poďakovanie.  

Otče náš... 

30. september 

Lk 9, 57 - 62 

Milovaný Ocko, 

Pozerám sa okolo seba – aký nádherný svet si stvoril! Hory, rieky, lúky... 

Toľko krásnych vecí vidím všade naokolo! Všetko si stvoril a riadiš tak 

múdro, aby Tvoj svet pekne fungoval. Aj mňa si stvoril tak, aby som 

fungoval/a. Aby sa mi hýbali nohy a ruky, aby som sa vedel(a) usmievať, 

aby som dokázal(a) počúvať peknú hudbu, spev vtákov. Viem sa 

bicyklovať, aj namaľovať  farebný obrázok. A v mojom tele –ach, ako to 

všetko pracuje! 

Každé zvieratko, každý kvet – všetko je dokonalé a úžasné! Ďakujem Ti, 

Pane, za všetko stvorenie a za to, že môžem žiť v takom prekrásnom 

svete! 

                              
 

 

 

 

              

                                   

Kým pôjdem spať... 
 

Vďaka Ti, Pane, za dar dnešného dňa, za jeho krásy a nádherné 

tajomstvá. Prepáč mi moje pády, ktorými som túto harmóniu narušil 

(narušila).  
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