
 

1. október 

Lk 10, 1 - 12 

Milovaný Ocko,  
v októbri kraľuje farebná jeseň. Listy šuštia a krásne sa presýpajú. Koľko 
ich asi je? To sa nedá spočítať...  
Október je aj ružencovým mesiacom. Aj guľôčky na ruženci sa kotúľajú 
a šuštia v rukách ľudí, čo sa modlia - ako tie listy. Dajú sa spočítať 
októbrové modlitby ruženca všetkých ľudí na svete? To dokážeš len Ty, 
Pane.  Ľudia tak veľmi ľúbia svoju Nebeskú Matku... 
Chcel(a) by som počas tohto mesiaca každý deň poslať Mamičke jeden 
list s mojou modlitbou. Kúsok ruženca, alebo vlastné slová napíšem pre 
Ňu na jesenný lístok alebo vedľa neho. Alebo si lístok len vyfarbím a niečo 
pekné len v duchu poviem Mamičke. Nezáleží na slovách, nemusí ich byť 
veľa, hlavne nech sú z úprimného srdiečka. Panne Márii takto venujem 
každú večernú modlitbu tohto mesiaca.  
 
 

 
                              Kým pôjdem spať... 
 

Mamička, k svojej osobnej modlitbe Ti počas mesiaca október pripojím 
ešte túto: 
Zdravas´, Mária... 

 

 

2. október 

Mt 18, 1 – 5. 10 

Každý má svojho strážneho a njela!  
To si teda super vymyslel, Pane. Nemusíme sa báť, ani strachovať, veď 
máme ochrancu priamo z neba. Môj anjel má veľa práce – presne ako 
všetci anjeli, ktorí strážia deti. Každý deň nás ochraňujú pred úrazmi 
a zraneniami. Bicykel, kolobežka, futbal, plávanie...a anjelici strážni nad 
nami neustále rozprestierajú svoje krídla. No nestrážia len naše telá, ale 
najmä naše dušičky, aby sa nezranili v tomto pichľavom a ostrom svete.  
Ďakujem Ti, milovaný Ocko, že na mňa myslíš s takou láskou. Ani na 
sekundu ma nenechávaš bez ochrany. A tebe, môj anjelik, ďakujem za 
všetku tvoju starostlivosť. Dnes budem obzvlášť opatrný(á), aby som ti 
nepridával(a) starosti.  

                          
 
Kým pôjdem spať... 
 

Milovaná Mamička, v dnešnom lístku Ti posielam celé svoje srdce. Amen. 
Zdravas Mária... 
 



 

3. október 

Lk 10, 17 - 24 
 

V dnešnom čítaní... 

sa spomínajú strašidelné a nebezpečné zvieratá. Hady aj škorpióny. 

Veľa ľudí sa ich bojí. Keby ma také zvieratko pohrýzlo, mohol(a) by 

som prísť aj o život. Ty vravíš, že nás ochrániš. Nič nám neuškodí, 

pokiaľ budeme v Tvojej blízkosti. Ani zvieratá, ani jedovatí ľudia, 

však? Veď ľudia vedia často omnoho nebezpečnejšie „uhryznúť“ ako 

had. Hady, škorpióny aj tvrdí ľudia sú však rovnako Tvoje stvorenia. 

Obyčajne sa ich bojíme preto, že ich nepoznáme a nerozumieme im. 

Nebudem sa ich báť, lebo Ty si so mnou. Dnes sa pomodlím za ľudí, 

ktorí mi niekedy ublížili. Ďakujem, že ma učíš takéto zázračné veci, 

Pane môj. 

                      
 

 

                              

Kým pôjdem spať... 
 

...pripravím Ti, ďalší jesenný pozdrav, Panna. Ochraňuj, prosím, 

všetkých, ktorí sú nepochopení a nemilovaní.  

Zdravas´, Mária...  

 

 

4. október 

Mt 21, 33 – 43 

Aký som vinohradník? 

Vinohradníci, ktorým pán zveril vinicu, boli leniví, lakomí a chamtiví. 

Ulakomili sa na bohatstvo, ktoré mal dostať syn pána vinice. 

Podobenstvom, ktoré Pán Ježiš vyrozprával svojim poslucháčom, chce 

niečo povedať aj mne. Aj mne dáva Pán tento deň. Čo s ním urobím? Čo 

odovzdám, keď sa Večer Pán Ježiš bude pýtať na úrodu mojich skutkov?  

Dnešný deň, ktorý mi dávaš, Pane, sa budem usilovať nezabudnúť na 

teba. Ak budem mať príležitosť, preukážem druhým ochotu pomôcť, 

venovať im svoj čas a budem k druhým štedrý (štedrá), podelím sa s 

niečím, napr. s nejakou dobrotu, urobím to s radosťou! Tak je to vždy 

lepšie, ako si vzájomne ubližovať. 

 

Kým pôjdem spať... 
 

Ako sa mi dnes darilo v mojej štedrosti? Panna Mária,  

pomôž mi viac otvárať sa druhým, pomáhať im.  

Vďaka za to, čo sa mi podarilo dnes.  

Zdravas´, Mária... 



 

5. október 

Lk 10, 25 - 37 
 

Samaritán je dobrý človek. 

Pomohol zranenému človeku, ktorý ležal na ceste celkom opustený. 

Keby mu Samaritán nepomohol, zahynul by tam. Ten úbožiak bol určite 

celý špinavý a ufúľaný. Samaritán však nezaváhal ani na chvíľu. Nebál 

sa, že sa zašpiní. Hoci sa veľmi zdržal na svojej ceste, obetoval čas aj 

peniaze pre niekoho, koho vôbec nepoznal. 

Keď vidím na ceste nešťastného človeka bez domova, troška sa ho 

bojím. Premýšľam, či by som dokázal(a) pomôcť, keby to potreboval. 

Nemusí to byť len zdravotná alebo finančná pomoc. Možno postačí môj 

úsmev. Vždy môžem niečo dať. Nauč ma, Pane, pomáhať. Dnes sa najmä 

pomodlím za ochranu a pomoc pre týchto ľudí, aby boli chránení pred 

koronou. 

                       
 

                              

Kým pôjdem spať... 
 

Aj dnešný večer 

obetujem Tebe,  

Panna Mária.  

Ty si Matka ustavičnej pomoci, ochraňuj nás a oroduj za nás. Chráň  

všetkých pred chorobou a pomôž tým najslabším. Amen.  

Zdravas´, Mária... 

 

6. október 

Lk 10, 38– 42 

Pane, 

niekedy nemám čas na modlitbu. Raz mám veľa domácich úloh, inokedy 

si zabudnem večer pripraviť niečo dôležité do školy a potom mám ráno 

veľký zhon. Alebo sa mi jednoducho nechce. 

 Viem, že je potrené splniť si všetky povinnosti a mať všetky veci na 

poriadku. Na hru a moje záľuby mi však potom ostáva veľmi málo času. 

A modlitba... 

V dnešnom čítaní si pochválil Máriu, že si vybrala správnu vec, keď si 

sadla k Tvojim nohám a počúvala Ťa. Jej sestra sa starala o jedlo, 

obsluhovala – tiež Ti chcela byť užitočná. Ale povedal si jej, že 

najdôležitejšie je počúvať Tvoj hlas – všetko ostatné až potom. Pomôž 

mi, prosím, aby som si vedel(a) vybrať vždy najskôr a predovšetkým 

Teba. 

                     
Kým pôjdem spať... 
 

Pomodlím sa svoj večerný Zdravas a vyfarbím Ti októbrový lístok, 

Mamička, aj dnešný večer chcem obetovať Tebe.  

Zdravas´, Mária... 



 

7. október 

Lk 11, 1 – 4 
 
 

Mária je mojou Matkou! 

Pane, ďakujem ti, že si mi dal takú úžasnú Mamu a že spolu s ňou Ťa 

môžem sprevádzať vo chvíľach Tvojho narodenia, detstva, verejného 

účinkovania, umučenia i slávneho zmŕtvychvstania. To všetko môžem, 

keď sa modlím ruženec a pozorne sledujem jednotlivé jeho tajomstvá, 

Panna Mária ma vezme za ruku a ukazuje vovádza ma do Tvojho života. 

Ďakujem Ti, Pane, že mi dávaš Máriu a s ňou aj ruženec. Daj, nech sa ho 

naučím modliť a nech sa stane mojou každodennou modlitbou. 

Dnes sa chcem pomodliť aspoň jeden desiatok. 

          
                       

 

                              

Kým pôjdem spať... 
 

Aj dnešný večer obetujem Tebe, Panna Mária. Ako sa mi podarila 

modlitba ruženca?  Mária, pomôž mi, nech na túto modlitbu nikdy 

nezabudnem. 

Zdravas´, Mária... 

 

8. október 

Lk 11, 5 – 13 

Milý Bože, 

keď sa modlím, prosím Ťa o rôzne veci pre seba alebo pre mojich 

blízkych. Ešte nežijem dlho, no už som Ťa v živote prosil(a) naozaj veľa 

ráz. Nie vždy si mi moje prosby vyplnili. Pretože Ty mi dávaš to, čo je 

pre mňa najlepšie. Je to rovnaké, ako keby malé bábätko prosilo ocka 

o nôž, pretože nôž sa mu zapáči -je lesklý a zaujímavý. Jeho ocko mu 

nôž nepodá, hoci po ňom veľmi túži. Dobrý ocko vie, že je to pre malé 

dieťa nebezpečné. 

Pane Bože, neboj sa, viem, že všetky moje modlitby vypočuješ a vyplníš. 

Vyberieš si však na to svoj vlastný spôsob a čas. Vždy ten najlepší.    

                          Kým pôjdem spať... 
 

Panna Mária, Tvoj Syn nám povedal: „Modlite sa a dostanete.“ Nauč ma 

modliť sa a prosiť za správne veci s trpezlivosťou a s dôverou. 

Zdravas´, Mária... 



 

9. október 

Lk 11, 15 - 26 
 

Vetu z dnešného Evanjelia som už počul(a). 

Znela takto : „Kto nie je so mnou, je proti mne.“ So mnou a proti mne – 

to sú slová, ktoré používame aj my, deti. Napríklad, keď sa vyberáme 

do družstiev pri športovaní. Futbal, vybíjaná, alebo bojová hra – niekto 

je vždy v mojej skupine, iné deti sú v tej druhej. To sú nepriatelia. 

Neboj sa, Pane, len sa hráme. Nemáme naozajstných nepriateľov. Keď 

skončí hra, znova všetci ťaháme za jeden povraz. 

Dospelí majú tiež svoje hry. Dnes Ťa chcem porosiť o niečo špeciálne. 

Urob, prosím, aby dospelí vedeli zastaviť svoje hry, podali si ruky 

a boli všetci za jedno. Ako my, deti. To bude super, Pane! A ešte Ťa 

veeeeľmi prosím, aby sme sa čo najskôr mohli spoločne hrávať futbal či 

vybíjanú, ktoré pre pandémiu teraz nemôžeme hrať.                      

        
                              
Kým pôjdem spať... 
 

Milovaná Matka, prosím, nedovoľ, aby som niekedy v živote stál(a) 

proti Tebe a Tvojmu Synovi. Vždy chcem byť len s Ním a s Tebou. 

Amen. Zdravas´, Mária... 

 10. október 

 Lk 11, 27 – 28 

Pane, 

niekedy nemám čas na modlitbu. Hoci, teraz je akosi toho času viac – 

odpadli mi krúžky, nechodím na tréningy. Predsa však sa mi zdá, akoby 

na modlitbu čas neostával. Čím to je? 

Keď sa nad tým lepšie zamyslím, vidím, že si vždy nájdem niečo iné, čo 

chcem urobiť skôr – a modlitbu postupne odkladám. Mama mi povedala 

priamo, že je to lenivosť. A, musím sa priznať, že má pravdu. 

Pane, pomôž mi prekonávať moju lenivosť a viac sa modliť. Veď je toľko 

toho, za čo je potrebné sa modliť.  

Dnes sa pomodlím desiatok ruženca za odvrátenie pandémie. 

 

 
                          

Kým pôjdem spať... 
 

Pomodlím sa svoj večerný Zdravas a vyfarbím Ti októbrový lístok, 

Mamička, aj dnešný večer chcem obetovať Tebe.  

Zdravas´, Mária... 



 

11. október 

Mt 22, 1 – 14 
 
 

Pán Ježiš  

dnes opäť hovorí podobenstvo – tentoraz o svadobnej hostine. Tento 

príklad použil, aby svojim poslucháčom viac priblížil nebo. Zvláštne, že 

o svadobnej hostine čítame teraz, keď nemôžu byť veľké hostiny. Možno 

chceš ukázať, že je niečo iné dôležitejšie. Máme byť k sebe milí a láskaví 

a máme sa spolu radovať – aj keď sa nemôžeme viacerí stretnúť.  Možno 

stačí niekomu zatelefonovať a potešiť ho milým slovom. Tak, ako sme boli 

pozvaní na svadbu, pozýva nás Pán Ježiš, aby sme aj my prišli do neba.  

Pane, dnes chcem prosiť za tých, ktorí budú v týchto dňoch mať svadbu, 

aby si ich požehnával počas celého života, aby založili pevné rodiny, ktoré 

chcú spoločne kráčať so neba.  

                                                      

Kým pôjdem spať... 
  

Nebeská Matka, do tohto lístku napíšem, komu sa mi podarilo 

zatelefonovať a potešiť ho milým slovom. Prosím ťa za všetkých  

aj dnešnou modlitbou. Zdravas´, Mária... 

 12. október 

 Lk 11, 29 – 32 

Milý Bože, 

dnes ráno Ti chcem poďakovať, že sa o mňa bez prestania staráš, a že 

si pri tom taký jemný a opatrný. O všetko svoje stvorenie sa staráš 

veľmi dôsledne. Staráš sa aj o tú najmenšiu bunku v mojom tele. Máš 

spočítané všetky vlasy na mojej hlave. Dávaš pozor, aby sa mi ani jeden 

z vláskov na hlave neskrivil. Musí to byť náročné. Vieš, aj ja sa musím 

občas o niekoho starať – o súrodenca alebo o moje zvieratko. A musím 

priznať, že sa mi to nie vždy chce... Najmä, keď ma neposlúchajú! No 

Ty si trpezlivý a starostlivý každú sekundu, Dnes budem na to myslieť 

a svoje povinnosti skúsim robiť s väčšou láskou a trpezlivosťou. 

 

 

 

 
 

Kým pôjdem spať... 
 

Starostlivosť a trpezlivosť, to sú vlastnosti každej matky. Práve za ne 

Ti chcem ďakovať tento večer. So zvláštnou starostlivosťou vyfarbím 

dnešný lístok a z hlbokého srdca sa modlím.  

Zdravas´, Mária... 



 

13. október 

Lk 11, 37 - 41 
 

Pane, 

Farizeji Ťa kritizovali za to, že si si pred jedlom neumyl ruky. V Tvojej 

dobe žili veľmi čistotní a opatrní ľudia, však? Všetko muselo byť čisté 

a nepoškvrnené – telo, riad i zvieratká, ktoré sa stali potravou. Aby 

človeka nepošpinilo nič zvonka. Ty si nás naučil , že by sme sa mali 

starať viac o svoju dušu ako o svoje telo. Máme byť ako pohár. Pre 

smädného človeka nemá pohár nijakú cenu, hoci by bol nádherný 

a dokonale vyleštený. Pokiaľ je prázdny, nenapije sa z neho. 

Pomôž mi, Pane, aby som si zapamätal(a), že moja krása nie je ukrytá 

v pekných šatách, ani v účese. Chcem byť krásny(a) a čistý(á) zvnútra. 

A chcem si na to dnes spomenúť pri každom umývaní rúk 

  
                                                     

Kým pôjdem spať... 
  

Panna Mária, Ty si zo všetkých ľudí na svete najkrajšia a najčistejšia. 

Tvoja krása sa nedá opísať. Som šťastný(á), že si mojou  

Nebeskou Matkou. Zdravas´, Mária... 

 14. október 

 Lk 11, 42 – 46 

Kto vymyslel všetky zákony? 

Celý svet akoby bol „ozákonovaný“. Aj v Tvojom čase žili farizeji 

a zákonníci. Dávali pozor na dodržiavanie všetkých vtedajších zákonov. 

Podľa toho, čo počujem v dnešnom čítaní, sa mi zdá, že si ich nemal 

veľmi rád. Myslím tých farizejov. Pretože pre nich bol zákon viac ako 

ľudia. 

V škole sa niekedy stane, že pani učiteľka ustúpi od svojich zásad, keď 

je to potrebné. Niekto potrebuje na písomku viac času, pretože má 

napríklad choré oči. Je to tak v poriadku. Nikto z nás sa preto 

nehnevá, hoci sa to na prvý pohľad nezdá byť spravodlivé. Dnes budem 

opatrný(á), aby som neuprednostnil(a) pravidlá pred kamarátmi. 

             
 

 

 

Kým pôjdem spať... 
 

Dobrý večer, Panna Mária. Dúfam, že sa Ti môj lístok a modlitba pri 

ňom budú páčiť a že ťa potešia. Zdravas´, Mária... 



 

15. október 

Lk 11, 47 - 54 
 

Pane, 

farizejom vyčítaš tvrdosť ich sŕdc, pre ktorú nielen oni nemôžu nájsť cestu 

k Bohu, ale zatemňujú ju aj pred ostatnými.  

Nauč ma, Pane, nech mám vždy otvorené srdce pre Teba a pre ľudí, 

ktorých mi posielaš. Nech sa usilujem poznávať Ťa v modlitbe a čítaním 

Svätého Písma. A ostatným nech ukazujem cestu svojimi dobrými 

skutkami. 

Pane, dnes Ťa chcem viac počúvať s pomocou Panny Márie. Pomodlím 

sa tretí desiatok Ruženca Svetla s tajomstvom: ..., ktorý ohlasoval Božie 

kráľovstvo o a pokánie. 

                            
                                                     

Kým pôjdem spať... 
  

Panna Mária, Ty mi ukazuješ cestu k Pánovi Ježišovi. Daj, nech sa mi darí 

po nej stále kráčať. Mám Ťa rád (rada).  

Zdravas´, Mária... 

 16. október 

 Lk 12, 1 – 7 

Dnešné ráno, Pane, 
by som rád(a) chvíľku mlčal(a) a počúval(a) zvuky okolo seba. Aspoň 
jednu minútu. Všade sú zvuky - pokiaľ máme zdravé uši, ani na stotinu 
sekundy nemôžeme počuť úplné ticho. Mesto je hlučné, radi kričíme, aj 
hudbu si púšťame nahlas. No keď chceme povedať niečo tajné, alebo inak 
špeciálne, stíchneme a šepkáme si rovno do uší. Čo možno najtichšie... 
Pred Tebou však nemožno mať žiadne tajnosti. Máš spočítane aj naše 
vlasy, poznáš naše myšlienky, trápenia i radosti. Pred Tebou je 
zbytočné šepkať. No je pekné a príjemné zostať chvíľu celkom ticho. 
V nádeji, že začujem Tvoj hlas, budem teraz chvíľočku tíško, Pane.             

 
 

 

Kým pôjdem spať... 
 

Aj teraz večer na chvíľu stíchnem. Predstavím si Teba, Panna Mária, 
ako sa na mňa usmievaš. Ja sa tiež usmievam a podávam Ti dnešnú 
večernú modlitbu a svoj jesenný pozdrav lásky. Je to krásna 
predstava. Zdravas´, Mária... 



 

17. október 

Lk 12, 8 – 12 
 
 

Milý Bože, 

Duch Svätý nám radí. 

Keď si poslal svojich učeníkov do celého sveta, poslal si ich ako 

„baránky medzi vlkov“. Viedli ich pred súdy, kde sa museli obhajovať, 

alebo ich zatvárali do väzenia. Sľúbil si im, že sa nemusia báť, čo majú 

povedať alebo ako to povedať. Že Duch Svätý bude hovoriť za nich. 

Jáj, ako by som to potreboval(a) vo chvíľach, keď musím v škole 

odpovedať. Aalebo sa mám vážne rozhodnúť, tiež sa spolieham na pomoc 

Ducha Svätého. Na chvíľu stíchnem a čakám čo mi „napadne“. 

Prosím Ťa, Duch Svätý, nauč ma počúvať Tvoj hlas, rozoznať ho 

a poslúchať v každej chvíli, amen.        

                                              
                                                     

Kým pôjdem spať... 
  

Ty si bola nadovšetko poslušná. Počúvala si Ducha Svätého a On Ťa 

nikdy neopustil. Ďakujem za Tvoju poslušnosť  

a statočnosť, Panna Mária. Zdravas´, Mária... 

 18. október 

 Mt 22, 15 – 21 
 

Farizeji sa tentoraz postavili proti Ježišovi  

a potajomky sa radili, čo si naňho vymyslia, aby ho podchytili v reči. Na čo 

im nebude vedieť odpovedať? Ako ho znemožnia?  

Niekedy sa aj mne stane, že sa ma chcú moji kamaráti zosmiešniť, 

ukázať, že niečo neviem a vysmiať sa z toho. Niekedy tak robím i ja. Je to 

zlomyseľné a ničí to priateľstvo. Opakom zlomyseľnosti je priať druhému 

dobro a vychádzať mu v ústrety. Budem sa dnes usilovať o to, aby som 

bol otvorený (bola otvorená) voči mojim blízkym, mojim priateľom. Budem 

sa usilovať pochváliť ich a povzbudiť. Koľkokrát sa mi to podarí?  

              
 Kým pôjdem spať... 
 

Dnes Ti posielam ružový lístok. Slovo ruženec predsa ukrýva ružu. 

Kráľovský kvet pre moju Mamičku –  

Kráľovnú neba. Zdravas´, Mária... 



 

19. október 

Lk 12, 13 - 21 
 

Veci sú tu na zemi len na chvíľu, však, Pane? 

Aj ľudia sú tu len na malý moment. Keď pozerám televízne noviny, 

vidím tam veľa nešťastí, havárií a katastrof. A tak mnoho ľudí zomiera na 

chorobu kovid 19! 

V dnešnom čítaní sa spomína bohatý muž, ktorý sa veľa natrápil, kým si 

našetril veľký majetok. No potom náhle zomrel a peniaze mu boli 

zbytočné. 

Moji rodičia ma učia šetriť, nech hneď neutratím každú mincu, ktorú 

dostanem. Keď si ju odložím, možno si neskôr budem môcť kúpiť čosi 

väčšie, napríklad darček pre niekoho blízkeho. No nechcem byť 

lakomec ani držgroš. 

Pane, učíš nás, aby sme sa chránili každej chamtivosti. Pomôž mi naučiť 

sa hospodáriť so svojimi peniazmi tak, aby som vedel(a) aj šetriť aj 

utrácať za správne veci. Amen.         

                                                                        

Kým pôjdem spať... 
  

Prosím, nebeská Matka,  

ochraňuj ma od lakomosti  

a chamtivosti. Pomôž mi myslieť viac na druhých ako na seba.  

Zdravas´, Mária... 

 20. október 

 Lk 12, 35 – 38 

Milý Bože, 

naši ma stále posielajú spať. Aj keď sa mi večer ešte veľmi nechce, 

musím ísť do postele, lebo vraj rastiem a vyvíjam sa.  

V dnešnom čítaní hovoríš aby sme bdeli. Čo znamená bdieť? To 

znamená, že nemáme spať. Páči sa mi to, ale viem, že si nemyslel na 

deti. Ja by som rád(a) zostal(a) hore, trebárs aj celú noc. Ale myslím, že 

viac ako otvorené oči by Ťa potešila moja dobrota a láska. Moje otvorené 

srdce. Takže máme byť opatrní a statoční, aby sme sa nenechali oklamať 

zlom. 

Budem opatrný(á) a statočný(á), pomáhaj mi, prosím. Nielen dnes, ale 

po celý môj život.          

                  

 

Kým pôjdem spať... 
 

Panna Mária, pomôž mi zachovať opatrnosť a bdelosť, najmä keď ma 

stretnú nejaké nepodarené skúšky alebo trápenia, prosím.  

Zdravas´, Mária... 



 

21. október 

Lk 12, 39 - 48 
 

V kostole často počúvam, 

že ešte raz prídeš na tento svet. Ustavične očakávame Tvoj druhý 

príchod. Nikto nevie kedy a ako sa to stane. Veď ani pri Tvojom prvom 

príchode, keď si sa narodil ako bábätko v Betleheme, ľudia nevedeli, že 

si to Ty. Len malá hŕstka ľudí Ťa vtedy spoznala a privítala. Ako to 

bude, keď prídeš druhý raz? Spoznáme Ťa? Hovoríš, že máme byť 

stále pripravení a čakať Ťa s radosťou a bez strachu. Máme mať 

pripravené srdiečka.  

Tak si to moje dnes budem opatrovať, aby sa tam nedostalo žiadne zlo. 

Veď čo, ak prídeš už dnes?      

 

                                                               
Kým pôjdem spať... 
  

Vyberiem tie najkrajšie farbičky a vymaľujem Ti tento jesenný list, 

Panna Mária. A zo srdca si vyberiem pekné slová.  

Zložím Ti z nich modlitbu. Zdravas´, Mária... 

 22. október 

 Lk 12, 49 – 53 

Milý Pane, 

dnes nás voláš bojovať. Hovoríš o ohni, ktorý si nám priniesol – je to oheň 

nášho srdca, ktoré má bojovať. Voláš aj mňa – aby som bojoval(a) so 

svojou lenivosťou, s mojimi zlými vlastnosťami, aby som si vytváral(a) 

dobré zvyky. Na to všetko je potrebná veľká námaha – a nie každému 

v našom okolí sa to bude pozdávať. Ale ja viem, že sa to páči tebe, Pane. 

Dnes budem bojovať so svojou neporiadnosťou – upracem si izbu.  

 

                  
 

Kým pôjdem spať... 
 

Panna Mária, ako sa mi darilo dnes v mojom boji? Bojoval(a) som so 

svojou neporiadnosťou? Alebo ma zas viac premohla lenivosť. Pomôž mi  

v mojich každodenných bojoch, prosím. 

Zdravas´, Mária... 



 

23. október 

Lk 12, 54 - 59 
 

Pane,  

Ako často vnímam, že sa počasie mení a sledujem predpovede, podľa 

ktorých viem, čo si mám obliecť. A ako málo si uvedomujem, že Ty si tu 

stále. Ako často na to zabúdam! Pritom vedomie Tvojej prítomnosti je pre 

každý môj deň dôležitejšie ako poznanie predpovede počasia.  

Pane, pomôž mi nezabúdať počas dňa na to, že si stále so mnou – daj, 

nech si na to vždy spomeniem, keď uvidím kríž, Tvoj obrázok, kostolnú 

vežu či malú kaplnku. Nauč ma s pomocou takýchto drobností si 

uvedomovať Tvoju ustavičnú prítomnosť. 

                       
 

                                                               

Kým pôjdem spať... 
  

Milá moja Mamička, aj Ty si pre mňa pomocníčkou, ktorá ma upozorňuje 

na to, že Boh je ustavične so mnou. Ďakujem Ti za to. 

Zdravas´, Mária... 

 24. október 

 Lk 13, 1 – 9 

Milý Pane, 

niekedy sa nám ľuďom môže zdať, že vidíme okolo seba príliš veľa 

utrpenia. Možno my alebo iní, ktorých poznáme, prežívajú veľké ťažkosti. 

Choroby, bolesti, trápenia... Mali by sme vedieť, hoci sme ešte deti, že 

Boh v tom nemá prsty. On nechce naše zlo ani zlo iných. A ak aj niečo 

ťažké na nás alebo na druhých dopustí, zostáva prítomný a dáva svoje 

požehnanie. Posilňuje nás aj iných, aby nás tie ťažkosti nezlomili. Niekedy 

nás nesie vo svojom náručí...  

Dnes chcem mať na pamäti, že v každej ťažkosti, nepríjemnosti, bolesti, 

ktorú prežívam, je so mnou Boh a dáva mi silu zvládnuť to.     

                              

 

Kým pôjdem spať... 
 

Panna Mária, aj dnes ma postretli radosti i malé trápenia. Vďaka, že si mi 

pomohla zvládnuť tie ťažšie chvíle a nebedákať. Chcem Ťa vždy prosiť 

o pomoc. Daj, nech na Teba nikdy nezabudnem. 

 Zdravas´, Mária... 



 

25. október 

Mt 22, 34 – 40 
 

Je dôležité poznať Sväté písmo.  

Oveľa dôležitejšie však je, aby sme podľa toho žili svoj život. Dnes sa 

môžem spýtať Pána Ježiša spolu s farizejmi: Ktoré prikázanie je 

najväčšie? Čo je najdôležitejšie pre môj život?  

Pán Ježiš mi hovorí, že dôležitá je láska – k Bohu aj k ľuďom okolo nás. 

Aká je moja láska k Bohu, k sebe a k mojim blížnym? Pán Boh má mať 

prvé miesto v mojom živote. Je to ale naozaj tak?  

Dnešný deň – nedeľa – je dňom, v ktorom mi Pán Ježiš preukázal svoju 

Lásku – otvoril mi nebo. 

Dnes sa budem usilovať žiť Lásku – k Bohu (venujem mu okrem návštevy 

svätej omše aj chvíľu modlitby alebo čítania Svätého písma), k sebe i k 

ľuďom okolo mňa – budem rozdávať úsmev. 

                             
 

                                                               

Kým pôjdem spať... 
  

Zdravas´, Mária je krásna modlitba V ruženci ju opakujeme veľakrát, 

nikdy sa nám neomrzí. Aj dnes večer Ti ju posielam ako záver nedele 

a mojej osobnej modlitby.  

Zdravas´, Mária... 

 26. október 

 Lk 13, 10 – 17 
 

Veľmi Ťa obdivujem, Pane! 

Najmä za to, s akou nesmiernou láskou uzdravuješ ľudí. Robil si to už, 

keď si chodil po našom svete a odvtedy uzdravuješ. Robíš to stále, bez 

prestania. Nedá sa spočítať, koľkým ľuďom si už vyliečil telo alebo 

dušu. Neodmietol si nikoho, hoci Ti za to uzdravovanie aj nadávali. 

Napríklad, keď si vyliečil chorú ženu v sobotu, čo bolo voľakedy zakázané. 

Povedal si, že Božia láska a milosrdenstvo musia byť nadovšetko – nad 

všetkými ľudskými zákonmi. 

Dnes sa pokúsim okolo seba lepšie dívať. Skúsim nájsť niekoho, kto by 

potreboval moju pomoc. Chcel(a) by som byť ako Ty, Pane.    

                                                      

 

Kým pôjdem spať... 
 

Matka, prírodné i naše ľudské zákony sú veľmi potrebné, aby sme mali 

na svete poriadok. Ale žiaden z ich nie je viac ako láska 

a milosrdenstvo, však? Ďakujem Ti za všetku Tvoju lásku 

a milosrdenstvo i za trpezlivosť, ktorú s nami máš. 

Zdravas´, Mária... 



 

27. október 

Lk 13, 18 - 21 

V dnešnom čítaní, Pane, 

prirovnávaš Božie kráľovstvo k horčičnému zrniečku. Semienka sú 

malinké, drobunké a ľahulinké. No stačí ich zasadiť do úrodnej zeme, 

poliať, okopať a pohnojiť. A keď svieti dosť slnka, čoskoro z nich 

vyrastú mohutné silné rastliny. Napríklad bukvica. Je veľká ako môj 

necht. A buk, ktorý z nej vyrastie? Ten je taký obrovský, že ledva 

dovidím na jeho najvyššie konáre. 

Ocko môj, chcel(a) by som, aby moja láska k Tebe rástla ako strom. 

Každý deň nech je väčšia a silnejšia. Nech prerastie všetky stromy na 

svete a dotkne sa neba.            

 

 

 

                                                               

Kým pôjdem spať... 
  

Neviem, pochopiť, ako sa celý strom zmestí do maličkého semienka... 

Rovnako zázračné je, koľko lásky sa zmestí do Teba, Panna Mária. 

Túžim milovať ako Ty... 

Zdravas´, Mária... 

 28. október 

 Lk 6, 12 – 19 

Pane,  

opäť čítam o modlitbe...  

Ty si sa modlil celú noc! To je sila!!! To sa hádam ľudskými silami ani nedá 

zvládnuť... Koľko času sa dokážem modliť ja? Nájdem si vždy zodpovedne 

čas na modlitbu ráno aj večer?  

Nemodlím sa na poslednú chvíľu?  

Pane, chcem ti dnes venovať čas – ba aj trošku viac. Pokúsim sa aspoň 

na chvíľu zastaviť, aby som ti povedal(a), že ťa mám rád(a).                       

                               

 Kým pôjdem spať... 
 

Matka, nauč ma modliť sa, tak, ako si to naučila Tvojho Syna. Prihovor sa 

za mňa, nech vytrvám v modlitbe, nech sa naučím pravidelne stretávať 

s Pánom Ježišom aj s Tebou. 

Zdravas´, Mária... 



 

29. október 

Lk 13, 31 - 35 

Pane, 

zdá sa mi zvláštne, že Ti niekto povedal: Odíď odtiaľto, lebo...  

Ten, kto Ti to povedal, tušil nebezpečenstvo, ktoré Ti hrozilo. Chcel Ťa 

ochrániť pred tým zlom, ktoré na Teba číhalo. 

Svojím správaním a postojmi môžem spôsobiť dve veci:  

1. buď Pána Ježiša pozvem, aby prišiel ku mne a pomáhal mi v tom, čo 

prežívam, alebo  

2. môžem Pána Ježiša jednoducho vyhnať (hádkou, bitkou, 

neposlušnosťou...).  

Ako sa dnes zariadim? Vstával (vstávala) som dnes „ľavou“ nohou? Alebo 

s úsmevom na tvári a s vďačnosťou za to, že mám pred sebou nový deň? 

 

 
 

 

 

                                                               

Kým pôjdem spať... 
  

Mami, dnes bol deň farebný ako listy – mal aj svetlé farby spôsobené 

radosťou, ale aj tmavé škvrny. Tie spôsobili moje zlyhania – lenivosť, 

neochota pomôcť, vyhováranie sa, klamstvo...  

Nauč ma pokore i vďačnosti za všetko, čo dostávam. 

Zdravas´, Mária... 

 30. október 

 Lk 14, 1 – 6 

Pane,  

Ukazuješ mi, že mám pomáhať v každom okamihu. Mám mať otvorené 

srdce pre druhých či je piatok – a či sviatok. Ako je to však v skutočnosti? 

Koľkokrát vidím mamu, ako v nedeľu po obede umýva riad – často sa 

potichu vytratím z kuchyne pod nejakou zámienkou – že si idem čítať,  

alebo opakovať si slovíčka. Pritom stačí niekoľko minút pomoci... Aj mama 

by si oddýchla, mohla niečo pekné prečítať, vypiť v pokoji kávičku. 

Pane, nauč ma lepšie vidieť potreby iných a keď môžem, hneď aj pomôcť. 

 

                                            

 

Kým pôjdem spať... 
 

Matka, ty si sa rozbehla k Alžbete, aby si jej išla pomôcť. Prihovor sa za 

mňa, prosím, nech ochotne pomáham všade tam, kde je to potrebné. 

Zdravas´, Mária... 



 

31. október 

Lk 14, 1. 7 - 11 

Začína sa ďalší krásny deň! 

Poznám človeka, ktorý je veľmi pekný a šikovný, ale nik mu to nepovie, 

nik ho nepochváli. Vieš prečo? Lebo sa chváli sám. Myslí si o sebe, že je 

najkrajší a najmúdrejší, aj to všade hovorí. Nikomu sa to nepáči, preto 

nikdy od nikoho nepočuje chválu, hoci krásny a múdry naozaj je. To je 

škoda, však? Správa sa rovnako, ako hostia na svadbe v dnešnom čítaní. 

Posadili sa na popredné miesta a potom si museli vytrpieť hanbu, keď 

ich pred všetkými poslali dozadu. 

Naopak skromných rád pochváli každý. Pane môj, pomôž mi, aby som 

nikdy nedvíhal(a) nos príliš vysoko, aj aby som sa nebál(a) pochváliť 

skromných kamarátov za všetko, v čom sú výnimoční. Dnes to urobím. 

Poteším pochvalou niekoho, kto sa omylom „posadil na posledné miesto“. 

            
 

 

                                                               

Kým pôjdem spať... 
  

Mamička, neviem, či sa mi darilo chváliť. Ale Tebe chcem povedať, že si 

tou naj Mamou a že Ti ďakujem za tento mesiac, v ktorom si ma 

sprevádzala. Daj, nech sa nechám Tebou viesť stále. 

 Zdravas´, Mária... 
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