
 

1. február 

Mk 5, 1 – 20 

 

 
 

Pane môj, 

mám zlý pocit, keď čítam o zlých duchoch a o tom, ako si ich vyháňal... 

Ach, keby ich na svete nebolo, ako by nám bolo krásne, však? Našťastie 

sa všetky zlé sily a bytosti boja Teba – najväčšieho a najstatočnejšieho 

Bojovníka. Keď počujem, ako si zakaždým s nimi zatočil. V strachu sa 

triasli pred Tebou. Nijaký človek sa ich nemusí báť, pokiaľ sa priatelí 

s Tebou. Je úžasné mať takého silného Priateľa. Úbožiakovi z dnešného 

čítania si pomohol tak, že si zlých duchov, ktorí ho trápili, vyhnal do 

prasiat. Tie sa potom veľkou rýchlosťou hnali do mora, kde sa potopili. 

Taký veľký strach mali pred Tebou. Keď si predstavím, akú veľkú moc 

máš, môj Pane, musím Ti len poďakovať za to, že miluješ mňa – malé, 

krehké dieťa. Prosím, ochraňuj ma aj moju rodinu pred všetkým zlým, aby 

sme Ti vždy robili len radosť a tešili sa z Tvojho priateľstva. Prosím 

o ochranu všetkých pred chorobou – teraz najmä pred kovidom – ukáž 

svoju moc, Pane.    

                                                                         

Kým pôjdem spať...   
 

...s úctou sa skláňam  

pred Tvojou silou a mocou.  

Chcem Ťa dnes večer poprosiť o pomoc pre každého chorého a o ochranu 

pre každého zdravého. Veľmi potrebujeme  

Tvoju pomoc, milovaný Pane. 

2. ferbuár 

Lk 2, 22 - 40 

 

Obetovanie Pána, 

to je sviatok, ktorý si dnes pripomíname. Panna Mária a svätý Jozef, 

Tvoji najbližší, Ťa priniesli do chrámu, aby Ťa zasvätili nebeskému 

Otcovi. Urobili to, hoci si predsa už patril nebeskému Ockovi – veď si 

jeho Syn. Panna Mária a svätý Jozef však dodržali zákon. Ukázali nám 

tak, čo treba robiť, aby sme boli šťastní. 

Premýšľam nad slovom obetovanie. Znamená to isté ako darovanie? 

Alebo snáď strata? Dospelí toto slovo používajú, keď hovoria, že 

obetujú čas, peniaze, kariéru... Viem však, že obetovanie v Tvojom 

slova zmysle je niečo celkom iné. Ty si nám daroval život a prosíš nás, 

aby sme obetovali – darovali Ti – všetko, čo nám prináša: naše radosti, 

starosti, zážitky, naše dni – skrátka všetko. V žiadnom prípade to nie je 

strata – naopak, človek, ktorý to dokáže, získa najvzácnejšiu vec na 

svete. Získa Teba. 

Pane, dnes Ťa obetovali v chráme a na Veľkú noc obetuješ sám seba za 

nás. Dnes, aj keď nebudem môcť byť v Tvojom chráme, chcem Ti 

obetovať celý tento deň a modlitbu Otče náš, ako poďakovanie za Tvoju 

lásku.                          

 
Kým pôjdem spať... 
 

Pomodlil(a) som sa modlitbu Otče náš, ako som sa rozhodol(a) ráno? Čo 

by som Ti ešte mohol(a) obetovať? 

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

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

Pane, Tvoja obeta na kríži zachránila svet. Nauč ma obetovať 

Ti všetko, čo mám, aby som Ti vždy bol(a) nablízku, 

amen. 



 

3. február 

Mk 6, 1 – 6 
 

Pane môj, 

ako si vyrastal, keď si bol malý ako ja? Možno si vstával skôr ako ja – veď 

si sa tešil do tesárskej dielne svätého Jozefa, Tvojho pestúna! Pomáhal si 

mu. Učil Ťa rozumieť drevu a vyrábať z neho pekné veci. Keby bolo 

možné cestovať časom – tak rád(a) by som sa na chvíľu preniesol(la) do 

doby, keď si vyrastal! Bolo by fantastické prežiť s Tebou aspoň jeden deň. 

Ako by sme sa hrali? Hrali sa vôbec deti v tom čase? Boli už nejaké 

hračky? Myslím, že si mal krásne detstvo a veľa ľudí ťa poznalo ako 

milého a poslušného chlapca. Škoda, že potom neuverili, že si ich 

Spasiteľ... Stále v Tebe videli len syna tesára, nie Syna Božieho.  

Pane, pomôž mi vidieť v Tebe vždy Boha a Priateľa. Pomôž mi, prosím, 

aby som hľadal(a) v ľuďoch dobro a lásku. Amen.    

 

                                                                      

Kým pôjdem spať...   
 

Chcem sa pomodliť za všetky deti na svete, aby mali bezstarostné 

a krásne detstvo. Možno také, ako si mal Ty pod ochranou svätého Jozefa. 

Ktohovie, aké skúšky si pre nás pripravil, keď budeme veľkí, dospelí a 

zodpovední. Dopraj, Pane, všetkým deťom radosť  

a veselé zážitky. Aby boli šťastné. Amen. 

4. ferbuár 

Mk 6, 7 – 13 

 

Pane Bože, 

ľudia občas používajú zvláštne slovo, keď chcú opísať krásu prírody. 

Povedia, že je to chrám. Naozaj sa mi príroda s krásnymi pohoriami, 

lesmi, farbami a zvieratami zdá taká nádherná ako najkrajšie vyzdobený 

chrám. Nik na svete nedokáže byť takým staviteľom ako si Ty. 

Mám veľmi rád(a) hory a lesy. Najmä keď ich môžem objavovať 

s mojimi najbližšími. Tvoja príroda je jedno veľké dobrodružstvo. Vždy 

sa dá nájsť niečo čarovné a celkom nepoznané, stačí mať oči dokorán. 

Ďakujem Ti za prírodu, pane Bože môj. 

 

Kým pôjdem spať... 
 

Milovaný Pane, svieži vzduch a vietor do vlasov, to sú veľmi príjemné 

veci. Ďakujem Ti, že si stvoril taký nádherný svet. Prosím, nauč nás 

deti – aj našich dospelých – chrániť všetku krásu, ktorú si nám dal ako 

dar celkom zadarmo. Nedovoľ, aby sme ju zničili.  

Amen. 



 

5. február 

Mk 6, 14 – 29 
 

V Liste Hebrejom  

je napísaná takáto krásna veta: „Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo 

niektorí takto prijali ako hostí anjelov, a ani o tom nevedeli.“ 

Keď stretnem neznáme dieťa, občas si predstavujem, čo sa v ňom 

skrýva. Kde chodí do školy, aké hry sa hráva, aké jedlá sú jeho obľúbené 

a čo naopak neznáša. Skúšam hádať jeho meno. Keď sa potom 

zoznámime, môžem porovnať svoje predstavy s tým, čo je naozaj pravda. 

Nemôžeme vidieť do vnútra ľudí, ako Ty, Pane, posielaš k nám anjelov 

a si zvedavý, či ich pohostíme alebo odoženieme? Mali by sme byť milí 

ku každému človeku, ktorého nám pošleš do cesty. Dnes dám pozor, aby 

som nebol(a) nepríjemný(á). Ale láskavý(á) a zhovievavý(á) ku každému – 

teraz najmä ku každému doma. 

                                                          

            Kým pôjdem spať...   
 

Pane, stalo sa mi dnes, že som bol(a) neláskavý(á)? Niekedy je to veľmi 

ťažké, ba možno aj najťažšie, byť láskavý k najbližším – a najmä teraz, keď 

sme spolu takmer stále. Priznám sa, že často na nich vrčím. Prepáč, že sa 

tak stalo i dnes a ďakujem, že sa mi podarilo, aby toho vrčania bolo čo 

najmenej. Pomôže mi, nech sa snažím stále viac. 

6. ferbuár 

Mk 6, 30 – 34 

 

Pane, 

okolo Teba sa vždy zhromaždilo toľko ľudí, že si často musel aj unikať, 

aby si sa mohol aspoň na chvíľu nadýchnuť a aby si sa mohol v pokoji 

pozhovárať so svojím nebeským Ockom. Raz si nasadol so svojimi 

učeníkmi na loďku a preplavili ste sa na iný breh, ale nepomohlo vám to. 

Davy ľudí sa to nejako dozvedeli a opäť Ťa obkolesili. Všetci túžili po 

Tvojich slovách a po dotykoch, ktoré ich uzdravovali. 

Aké je to zvláštne... Keď si visel na kríži, zostal si celkom sám... Naozaj 

sme my ľudia takí sebeckí? Ľúbime Ťa, keď nám môžeš pomôcť, ale 

keď trpíš, opustíme Ťa? Správame sa takto aj jeden k druhému? 

Skutočných kamarátov vraj človek spozná, až keď potrebuje pomoc. 

Kto sa mu vtedy otočí chrbtom, nie je naozajstný priateľ. 

Pane, už o pár dní začne pôst a budeme si pripomínať Tvoju krížovú 

cestu. Ale teraz Ťa ešte obkolesujú zástupy ľudí. Nehnevaj sa na nás 

pre naše sebectvo. Dám pozor, aby som si na Teba nespomenul(a) len 

vtedy, keď ťa potrebujem... 

 Kým pôjdem spať... 
 

Keď mi je ťažko, volám: Pane Bože, pomôž mi ! Dnes večer Ťa chcem 

osloviť len z lásky. Chcem Ti povedať, že Ťa mám rád(a) a nechcem sa 

na Teba otáčať len keď som v nebezpečenstve. Prijmi túto moju 

večernú modlitbu, prosím. Otče náš... Zdravas´, ... 



 

7. február 

Mk 1, 29 – 39 
 

Pán Ježiš uzdravil mnohých. Hovorí o tom aj dnešné evanjelium. A po 

zázrakoch uzdravenia sa utiahol do samoty. Tam sa modlil, rozprával sa 

so svojím Otcom. Určite mu ďakoval a určite ho aj prosil za tých ľudí, 

ktorým pomohlo a ktorým ešte pomôže... 

Aj okolo mňa sú chorí ľudia a mnohí z nich potrebujú tvoju pomoc a moju 

modlitbu. Pane, chcem dnes niektorému chorému v mojom okolí poslúžiť 

svojou modlitbou. Pomodlím sa zaň desiatok ruženca.      

                                                            

Kým pôjdem spať...   
 

Pane, opäť mám za sebou jeden pekný deň! Bol naozaj požehnaním pre 

mňa i pre celú našu rodinu! Dnes som v modlitbe desiatku ruženca myslel 

(myslela) na: 

 
__________________________________________________________________________________ 

Ty sám najlepšie vieš, ako pomôcť chorým v mojom okolí. Preto ti ich aj v 

tejto mojej večernej modlitbe odovzdávam. Amen. 

 

8. ferbuár 

Mk 6, 53 – 56 

To, že Ježiš uzdravoval, 

sme už počuli aj včera. Uzdravoval aj vo vedľajších krajoch. A keď ho 

ľudia zbadali vo svojej blízkosti, ešte sa ani nestihol nikde usadiť, hneď 

vedeli, čo majú robiť. Priniesli svojich chorých priateľov a príbuzných, ktorí 

potrebovali pomoc, ale sami by si po ňu nedokázali prísť. Priniesli ich 

preto na nosidlách. 

Pane, teraz je chorých veľa ľudí v mojom okolí, na Slovensku a na celom 

svete. Prinášam ti ich v tejto modlitbe a prosím, pomôž im. Daj, aby 

pandémia už čo najskôr pominula, nech sa môžem stretnúť s kamarátmi 

a aj s Tebou počas svätej omše. 

                         

Kým pôjdem spať... 
 

Ako dobre,  

že ťa poznám, Pane!  

Že viem, že Ty máš  

silu uzdravovať.  

Vkladám do Teba  

svoju dôveru a prosím Ťa o pomoc pre všetkých.  

Pre celý náš svet. Amen. 



 

9. február 

Mk 7, 1 – 13 

 
 

Veľmi často počúvam o čistote. 

Čistota môže byť taká „viditeľná“. Myslím teraz na to, ako vyzeráme. 

Je pekné maž čisté oblečenie, svoje telo, vlasy... Lepšie sa učí 

z úhľadného zošita a zo zachovalej učebnice, však? Alebo naše domy, 

izby v nich. Ako je človeku príjemne, keď môže tráviť čas v útulnom, 

čistom a voňavom príbytku! Od čistoty závisí aj naše zdravie. Aby sme 

neochoreli, musíme umývať naše potraviny a riady, v ktorých ich 

pripravujeme. A teraz si aj často umývame ruky. Skoro stále. 

Starí židia boli veľmi čistotní. Nebolo by na tom nič zlé, keby svoju 

„viditeľnú“ čistotu nepovýšili nad tú neviditeľnú. Ty si ich učil, že hoci 

je pekné byť čistý navonok, oveľa dôležitejšia je láska a čisté 

srdiečko. Nerozumeli Ti, hnevali sa a obviňovali Ťa, že porušuješ ich 

„čistotný“ zákon. Aj v dnešnej dobe sa stáva, že vyvyšujeme vonkajší 

výzor nad srdce. Dnes sa pokúsim pozerať na svojich blízkych Tvojimi 

očami – skúsim hľadať, či sú čistí vnútri, namiesto, aby som ich 

odsudzoval(a) za nejakú chybu v ich výzore.           

                                                                                

Kým pôjdem spať...   
 

Milý Pane, ráno som sa rozhodol(la) skúmať mojich blízkych srdcom, 

nie očami. Toto som dnes zistil(a)................................................................. 

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

Ďakujem Ti, že skúmaš moje srdce, nie môj výzor, a že pred Tebou 

nemusím nič skrývať. Nauč ma, prosím, 

pozerať sa na svet Tvojimi očami. Amen. 

10. ferbuár 

Mk 7, 14 – 23 

 
 Naše telo v sebe ukrýva to podstatné z nás – našu dušu. Už sme o nej 

neraz hovorili. Dnes sa dozvedáme, že aj duša sa môže zašpiniť – a to 

hriechom. Preto nás Pán Ježiš povzbudzuje a vyzýva, aby sme sa mali na 

pozore pred hriechom i pred všetkým, čo ku nemu vedie. 

Ak budem Ježiša pozorne počúvať, porozumiem mu. Jeho slovo má takú 

moc, že hovorí zrozumiteľne každému, kto sa usiluje počúvať – ušami i 

srdcom. Hovorí dospelým, hovorí deťom. Mladým i starým. Jeho slovo 

zasahuje moje srdce – ak sa mu otvorím. Dnes mám na to skvelú 

príležitosť. Prečítam si kúsok zo svojho Svätého písma. 

 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane, toľko ľudí ťa ešte nie je schopných počúvať!  

Toľko ľudí na svete ešte neporozumelo tvojmu slovu! A predsa, ty chceš 

hovoriť aj k nim! A ako som na tom ja? 

Ako som plnil (plnila) výzvu z rannej meditácie? Viem, že keď si chodil po 

zemi, prihováral si sa i deťom. Ja som tiež v ich veku. A teším sa, že 

hovoríš i mne. Hovor, Pane, dnes i zajtra. Hovor stále.  

Uč ma počúvať s otvoreným srdcom. Amen. 

 



 

11. február 

Mk 7, 24 – 30 

 

Pán Ježiš sa dnes stretáva s matkou, ktorá sa mu hodila k nohám a 

úpenlivo prosí za svoju dcéru. A hoci nepatrí k vyvolenému národu, ku 

ktorému Ježiš prišiel, pre jej úpenlivé prosby a neodbytnosť ju vypočul. 

Aj moji rodičia sa za mňa modlia, viem. Často vidím mamu, ako sa modlí 

ruženec – a určite je nejeden desiatok za mňa. Pane, dnes sa chcem ja 

pomodliť za svojich rodičov. 

                             

Kým pôjdem spať... 
           

Pane, v tento večer   

ti odovzdávam seba  

samého (samu)  

so všetkým, čo mám. 

Ďakujem ti za mojich rodičov, ktorí mi sprostredkovali vieru. Pomôž mi 

rozvíjať sa v nej a rásť v poznávaní teba. Prosím ťa aj za všetkých tých, 

ktorí ešte nedostali tento dar. Amen. 

 

 12. február 

 Mk 7, 31 – 37 

 
 Čo všetko otváraš? Najčastejšie asi dvere do nejakej miestnosti. Prípadne 

ústa, keď chceš niečo povedať. Dnes čítam, ako Ježiš hovorí ku 

hluchonemému: Otvor sa! Ten človek do chvíle, keď sa stretol s Ježišom, 

nepočul a nerozprával vôbec nič. Ani s ľuďmi okolo seba. Nemohol hovoriť 

ani o celkom obyčajných veciach. Nebol toho schopný. A tu prichádza 

Ježiš, aby ho svojím slovom uzdravil. Aj pre to „bežné“ počúvanie ľudskej 

reči. A napokon azda aj pre počúvanie Božieho slova... 

Aj ty počúvaš alebo čítaš denne Božie slovo. A Božie slovo je iné ako 

ľudské. Treba ho počúvať ušami srdca, vo svedomí. Lebo ono nekričí, je 

celkom nenápadné...                      

 
 

 

 

 

                                                                                

Kým pôjdem spať... 
 
Pri počúvaní dnešného Evanjelia mi napadá, ako sa dnes večer pomodlím 

- slovami známej piesne. Dávaj pozor, malé ucho, čo čuješ... Dávaj 

pozor, malý jazyk, čo vravíš! Pán sa z neba pozerá, aká je tvoja viera. 

Dávaj pozor, malý jazyk,  

čo vravíš. Amen.  

 
 



 

13. február 

Mk 8, 1 – 10 

 

 
Pri Ježišovi išiel čas veľmi rýchlo. Ľudia si zrejme ani neuvedomovali, že 

prešli tri dni a oni sa z toho miesta ani nepohli. Dokonca ich nebolo ani tak 

málo. Vkuse počúvali, čo im hovoril Ježiš. Zabudli aj na bežné ľudské 

potreby, ako je jedenie a pitie. A Ježiš ocenil ich vytrvalosť...  

Koľko času dokážem byť pri Ježišovi bez kontrolovania hodín?  

Urobím si dnes čas pre Pána Ježiša. O niečo viac, ako cez týždeň.                                                                  

                         Kým pôjdem spať... 
           

Dnes každý hovorí: Nemám čas! Čo si o tom myslíš, Pane Ježišu? 

Dospelí sa stále všade iba ponáhľajú. A keď od nich niečo chcem, často 

mi povedia to isté: Nemám čas. Pane Ježišu, prosím ťa, uč nás mať čas 

jeden pre druhého.  

A ako sa mi dnes podarilo vyhradiť si čas pre teba? 

Uč nás mať čas pre teba. Amen.  

 

 14. február 

 Mk 1, 40 – 45 

 

 
Pán Ježiš uzdravoval toľkých ľudí, že sa to už mohlo zdať všedné. A 

predsa pre každého, komu vráti l jeho zdravie, to bol ten najúžasnejší 

zázrak – lebo sa týkal práve jeho. 

Možno aj my robíme mnoho vecí, ktoré sa nám zdajú všedné, lebo ich 

robíme každý deň. Všetko však, čo robíme, hoci aj úplne obyčajné a pre 

nás azda samozrejmé – veci ako jedlo a pitie, máme konať na Božiu 

slávu. Vo všetkých, aj v bežných činnostiach, potrebujeme prežívať Božiu 

prítomnosť. Tak tieto veci nadobudnú naozaj veľkú hodnotu. 

Dnes je nedeľa. Je to deň, ktorý celý má viac patriť Pánu Bohu. Čo všetko 

chcem prežívať na Božiu slávu? Premyslím si, prežijem a večer si to 

zapíšem.                

                                                    
 

 

                                                                                

Kým pôjdem spať... 
 

Pane, ako dobre, že máme týždni aj taký deň, ako je práve nedeľa. Mohol 

(mohla) som ťa viac oslavovať všetkým čo som robil (robila). Dnes to bolo 

toto: ____________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ . 

 

 

 



 

15. február 

Mk 8, 11 – 13 

 

 
Pán Ježiš to mal s farizejmi a zákonníkmi ťažké. Boli veľmi tvrdohlaví, 

preto niekedy musel s nimi hovoriť veľmi vážne. Dnes sa dozvedáš, že sa 

s Ježišom hádali. Toto je veľmi prekvapivé. Ale Ježiš videl, že nasilu ich 

nepresvedčí, tak sa rozhodol nechať ich tam, kde boli, a odísť od nich 

preč. A určite ho to nepotešilo. Určite odišiel veľmi smutný. 

Koľkokrát za deň sa mi podarí hádať sa so súrodencami alebo odvrávať 

rodičom? Toto sú vždy situácie, v ktorých Ježiš zosmutnie. Dnes si chcem 

dávať pozor, aby som nebol(a) príčinou hádok. Pokúsim sa ich stopnúť 

ešte na začiatku.  

                                                     
Kým pôjdem spať... 
           

Slovo hádka mi nie je neznáme. Netušil(a) som, že aj s tebou sa ľudia 

hádali. Ale doteraz som nemyslel(a) na to, že pri každej mojej hádke ma 

ty vidíš a zostaneš smutný. Aj vtedy odchádzaš, Pane? Chcem ťa 

rozveseliť.  

Koľkokrát sa mi dnes podarilo zvíťaziť nad sebou  

a zastaviť hádku? Alebo sa mi to nedarilo?  

Je mi to ľúto. Amen.  

 

 16. február 

 Mk 8, 14 – 21 

 
 

Moji rodičia sa o mňa starajú a snažia sa, aby mi nič nechýbalo. Často 

kupujú potraviny do zásoby, len aby sme doma nehladovali a aby bolo 

jedlo na každý deň. Koľkokrát otvorím chladničku či komoru, toľkokrát tam 

nájdem niečo na zahryznutie. Božia matematika i logika sú však často 

úplne iné, ako tie, ktoré poznáme v našom ľudskom svete. Tak, ako Pán 

Ježiš viedol apoštolov, aby si spomenuli na to, ako vlastne rozriešil už 

dvakrát situáciu, keď nemali čo jesť – a bolo tam oveľa viac ľudí –, postará 

sa aj o našu rodinu. 

Pane, dnes ma chceš učiť deliť sa – možno s tými, ktorí hladujú, alebo 

majú azda menej ako my. Ak niekomu niečo dávam, nemusím počítať, 

koľko mi ešte zostane. Nemusím sa báť, že budem mať iba prázdne ruky. 

Určite nie. Láska sa dáva. A čím viac sa dáva, tým jej je viac. 

Nezabudnem sa so všetkým podeliť so súrodencami. 

  
 

 

 

                                                                                

Kým pôjdem spať... 
 
Pane, dnes si ma viedol ku štedrosti. Nemusím mať veľa, a predsa sa 

mám podeliť s niekým, kto nemá vôbec nič. Ďakujem ti za všetkých, 

ktorým som dnes mohol (mohla) urobiť radosť!  

Ďakujem ti za mojich rodičov, ktorí sa o mňa starajú. 

 Amen. 

 

 



 

17. február 
Mt 6,1-6.16-18 

Popol, 

to je niečo špinavé a na dotyk nepríjemné. Popolcová streda je začiatok 

pôstu. Pane, je pôst nepríjemný? A načo vlastne je? Dospelí vravia, že 

každý sa musí naučiť ovládať sám seba, aby mu nerozkazovalo jeho telo. 

V pôste sa môžem učiť zaprieť a vydržať napr. nejesť sladkosti, alebo 

nepozerať telku. Vyskúšam si tak svoju pevnú vôľu. Staré príslovie hovorí, 

že pevná vôľa všetko zdolá. Rád(a) by som si v pôste vycvičil(a) svoju 

pevnú vôľu, veď nie som nijaký slaboch! 

Pôst ale nie je len tréning. Je aj smutný. V pôste viac ako inokedy vidím 

Tvoju tvár skrivenú od bolesti. V pôste stále hovoríme o kríži. Vieš, Pane, 

že ja mám radšej také obrazy, kde sa usmievaš, kde máš na kolenách deti 

atď. Preto sa mi pôst zdá smutný. Prosím, pomôž mi prežiť tento pôst 

v spomienke na Tvoje utrpenie a v trénovaní svojej pevnej vôle, ale aj v 

nádeji na blížiacu sa Veľkú Noc. Amen. 

               

Kým pôjdem spať... 
 

Napíšem Ti, Pane, čo by som si chcel(a) odoprieť v tomto pôste. Stačí 

maličkosť, ale s láskou, však? Čo by si povedal na toto?............................ 

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

Prosím Ťa dnes, večer popolcovej stredy, o Tvoju pomoc. Chcem Ti urobiť 

radosť, pretože ťa veľmi ľúbim. Amen. 

18. február 

Lk 9, 22 – 25 

 

 
Kríž je znakom spásy. 

Dnes hovoríš: „Vezmite svoj kríž a nasledujte ma.“ Myslíš, Pane, že ja 

mám nejaký kríž? Ako ho môžem zobrať a niesť? Budem mať dosť sily?  

Však Ty nemyslíš kríž z dreva? Myslíš na trápenie, ktoré má v živote 

každý človek. Každého niečo trápi. Niekoho choroba, iného zlá situácia 

doma, niekto nemá prácu, alebo nemá človeka, ktorý by ho ľúbil. To sú 

naše kríže. Ty nám vravíš, aby sme ich statočne niesli. Aby sme neustále 

nemrnčali a nesťažovali sa na zlý „osud“. Aby sme nezávideli tým, ktorí 

trápenia nemajú. Veď čo, ak majú oveľa väčší kríž, len o ňom nehovoria? 

Dnes popremýšľam, aký kríž mám ja. A ak nejaký nájdem, nezľaknem sa, 

ale ho statočne zodvihnem. Viem, že mi ho pomôžeš niesť – si najsilnejší 

Kráľ a môj najvernejší Priateľ. 

                                     

Kým pôjdem spať... 
 

Pane, myslím, že toto ma v živote trápi najviac, pre toto bývám smutný(á)  
 

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

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

Ako môžem svoje trápenie niesť?................................... 

Kto z ľudí mi môže pomôcť? .......................................... 

Vďaka, za Tvoju pomoc, a za to, že ma máš rád. Amen. 



 

19. február 

Mk 9, 14 – 15 
5 

Pane,  

v našom svete a v našom živote má všetko svoje miesto. „Všetko má svoj 

čas, svoju hodinu.“ Poď si so mnou predstaviť, ako by to bolo, keby sme 

túto múdrosť nedodržali: 

Keď sme unavení, je čas na oddych. My by sme však začali skákať a jašiť 

sa až do úplného vyčerpania. To by znamenalo len chorobu a trápenie. 

Alebo si predstav, že by sa moji rodičia celý deň hrali a nešli by do práce – 

detstvo je čas hier, dospelosť je čas práce. Alebo keby sa starčekom 

narodilo bábätko, ako by ho dokázali opatrovať?  

Teraz je čas pôstu. Ešte nedávno – na Vianoce a cez fašiangy – sa nám 

stoly prehýbali od dobrôt. Teraz v pôste jeme menej. Veď potom na Veľkú 

Noc a vo Veľkonočnom období budeme hodovať a veseliť sa jedna radosť. 

Pane všetko má svoj čas – čas na prácu, oddych, modlitbu, zábavu. 

Hlavne, že Ty si s nami v každom čase a to sa nikdy nezmení. Amen. 

                            
Kým pôjdem spať... 
 

Pane môj, ako sa mi dnes striedali veci, ktoré som robil(a)? Ako išiel môj 

čas? Aký deň mám za sebou?..................................................................... 

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

Pane, naše dni sú pestré. Prosím, buď s nami v každom čase, neopúšťaj 

nás ani v starostiach ani v radostiach, veď Ty si Boh  

a žiješ a kraľuješ po všetky veky vekov. Amen. 

20. február 

Lk 5, 27 – 32 

 

Mám v sebe svetlo, Pane? 

Hovoríš, že áno... Ty ho vidíš? Kiež by som ho mohol(a) vidieť aj ja. Na 

sebe aj na iných ľuďoch. Bolo by zaujímavé vidieť, ako ľudia žiaria... 

Vravíš, že naše svetielko zažiari, keď robíme dobré skutky. Keď dám jedlo 

chudobným, alebo milý úsmev smutným ľuďom. Sú teda dobré skutky 

niečo ako kyslík pre oheň? Keď sa nám na výlete nechce rozhorieť 

táborák, ocko doň jemne fúka. A keď fúkne, plamienky tancujú. Oheň sa 

rozhorí a naokolo je odrazu krásne jasno a teplučko. 

Dobré skutky sú takýto vzduch – kyslík pre naše svetielka. 

Pomôž mi, Pane, v robení dobra, nech moje svetlo žiari Tebe na slávu 

a iným ľuďom na radosť. Ty si, Pane, naše svetlo. Amen. 

                Kým pôjdem spať... 
 

Dnes som sa snažil(a) svietiť po celý deň. Aké dobré skutky som 

urobil(a)? 

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

Je krásne vedieť, že niekedy naozaj postačí len úsmev, aby sme potešili 

iného človeka. Úsmev nič nestojí, predsa je najkrajším darom.  

A určite je aj dobrým skutkom. Ďakujem Ti za úsmev  

a za svetlo, Pane. 



 

21. február 

Mk 1, 12 – 15 

  

Pán Ježiš bol 40 dní na púšti . Aj pôstne obdobie, do ktorého sme vstúpili 

popolcovou stredou, trvá 40 dní. A hoci sme si dali rozličné predsavzatia, 

nie vždy sa nám ich darí plniť. Prichádzajú zlyhania a aj pády. A predsa 

máme nádej – lebo Pán Ježiš nás učí, že sa máme naučiť ľutovať svoj 

hriech a prosiť o odpustenie. Aj dnes nám hovorí, aby sme sa kajali a verili 

evanjeliu. To mi dáva nádej, napriek mojim zlyhaniam. 

Chcem byť človekom nádeje.  

 

                      

Kým pôjdem spať... 
 

Pane, aký krásny bol dnešný deň,  

dnešná nedeľa! Ďakujem ti za všetko, 

čo si mi dnes dal Za: 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Ďakujem ti za všetko. Amen. 

 

. 

 

22. február 

Mt 16. 13 – 19 

 

  Poznanie, ktoré získal Šimon Peter, nemal z vlastnej hlavy. Toto poznanie 

dostal od Boha. V Ježišovi Kristovi spoznáva Mesiáša. Toto je nový dar 

viery. Preto ho Ježiš nazýva blahoslaveným, šťastným. A po Petrovi 

každý, kto spozná v Ježišovi pravého Boha, je takisto šťastný. Kto pozná 

Krista, stáva sa novým človekom.  

Ježiš hovoril Šimonovi Petrovi: Blahoslavený si, Šimon... Ale dnes to 

hovorí tebe a oslovuje ťa tvojím menom: Blahoslavený si, Miško, Jožko, 

Samko... Blahoslavená si, Zuzka, Katka, Lenka... Poznávať Pána Ježiša 

je predsa dobrodružstvo a šťastie. S ním a v jeho mene dokážeš istejšie 

kráčať cestou čností. Aj dnes.  

                                  
 

 

 

 

                                                                                                         

             

Kým pôjdem spať... 
 
Milý Bože, Šimon Peter  

a ostatní apoštoli to mali  

určite ľahšie s poznávaním Pána Ježiša, tvojho Syna. Bývali s ním 

dennodenne a zažívali s ním mnoho krásnych vecí. Dnešná udalosť bola 

jednou z tých výnimočných, lebo Peter v Ježišovi spoznal Mesiáša. Ale aj 

ja sa teším, lebo ho môžem poznávať skrze Božie slovo a sviatosti.  

A som Božím dieťaťom.  

Preto som aj ja šťastný(á) a blahoslavený(á). Amen. 

 



 

23. február 

Mt 6, 7 – 15 

Najkrajšia modlitba na svete! 

To je Otče náš. Nie je dlhá, aj malé dieťa sa ju hravo naučí. Je krásna, 

pretože je jednoduchá, no vo svojej jednoduchosti ukrýva všetku múdrosť. 

Keď sa ju pomodlím, poďakujem, že si môj nebeský Ocko. Uznám, že 

bývaš v nebi. Vyjadrím túžbu po tom, aby si vládol na nebi aj na zemi. 

Poprosím Ťa o každodenné jedlo. A tiež Ťa poprosím, aby si bol ku mne 

zhovievavý, ak sa mi práve nedarí byť dobrým(ou). Ubezpečím Ťa, že 

viem odpúšťať ľuďom, ktorí mi ublížia. A na záver poprosím, aby si ma 

veľmi neskúšal a ochránil ma pred zlými ľuďmi a pred zlými vecami. Čo mi 

viac treba, keď mám chlieb, lásku, ochranu a bezpečie,... keď mojím 

Ockom je ten, Kto vládne n v nebi aj na zemi? 

Otče náš - Otče môj - ľúbim Ťa. Dnes sa pomodlím túto krásnu modlitbu 

nie raz, ale 10-krát. Alebo aj viac! Možno prekonám aj dáky rekord! Tak!   

                                 

Kým pôjdem spať... 
 

Podarilo sa mi to ................krát.  

Ale neboj sa, ja viem,  

že nezáleží na tom, koľkokrát  

sa modlitbu Otče náš pomodlím. Musí byť však vyslovená s láskou 

a dôverou. Si skutočne môj nebeský Ocko a ja viem, že sa o mňa  

vždy postaráš. Ďakujem, že Ťa môžem volať Ockom. 

24. február 

Lk 11, 29 – 32 

Zničené mesto... 

Už som to videl(a) v televízii. Je to veľmi smutný pohľad...Keď sa na svete 

stane veľká katastrofa, keď je zemetrasenie alebo ničivá vlna, zostane 

veľa zrúcaných domov. Veru aj veľa ľudí príde o život. A keď si pomyslím, 

ako dlho trvalo ľuďom, kým všetky domy postavili, ach... Po živelnej 

katastrofe alebo po nejakej hlúpej ľudskej vojne, zostane len veľká kopa 

polámaných vecí. 

Pane, ďakujem Ti, že žijem v mieri  a v krajine, kde sú všelijaké katastrofy 

(ako napríklad zemetrasenie) takmer vylúčené. Vždy, keď sa vraciam 

domov, je dobré vedieť, že môj dom bude stáť presne tam, kde som ho 

ráno nechal(a) a bude vyzerať presne tak, ako ráno.  Daj, Pane, aby to 

vždy tak bolo. Vďaka za môj dom, Pane.  

 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane, zrúcať niečo nie je problém. Ničiť dokáže každý, kto má len troška 

sily. Aké ťažké je však niečo vytvoriť, postaviť, nakresliť... Alebo aké je 

ťažké získať si priateľa. Pane, nauč ma tvoriť a nie ničiť, aby boli ľudia 

okolo mňa šťastní. 

Amen. 



 

25. február 

Mt 7, 7 – 12 
 

Povedal si : 

„Klopte a otvoria vám, proste a dostanete...“ Znamená to, že Ťa môžem 

prosiť o všetko, čo mi napadne?  

Pane, si môj nebeský Ocko. Keď prosím svojich pozemských rodičov, nie 

všetky moje prosby vypočujú. Keď ma odmietnu, protestujem a pýtam sa 

ich, prečo mi nechcú splniť želanie. Odpovedajú vždy rovnako. Povedia, 

že oni vedia lepšie ako ja, čo je pre mňa dobré. Chvíľu ma to poriadne 

hnevá, ale ako plynie čas, často zistím, že mali pravdu. Že tá vec, po 

ktorej som pred časom tak veľmi túžil(a), až tak za veľa nestojí. Niekedy 

sa až čudujem, že som niečo také hlúpe vôbec chcel(a).  

Aj Ty, milý môj Pane, takto plníš naše želania, však? Preto sa mi občas 

zdá, že moje modlitby nepočuješ. Ale Ty ich počuješ a vyplníš najlepšie, 

ako je možné. A v najlepšom čase. Dnes si skúsim spomenúť na veci, po 

ktorých som túžil(a), ale rodičia mi ich nekúpili...Chcem ich ešte aj teraz, 

s odstupom času? 

        
Kým pôjdem spať... 
 

Pane, spomenul(a) som si na tieto moje túžby: 

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

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

Zdajú sa mi teraz hlúpe, alebo po nich stále túžim? .................................... 

Dobrú noc, môj starostlivý nebeský Ocko. Ďakujem, že mi dávaš všetko, 

čo naozaj potrebujem a čo ma naozaj robí šťastným(ou). 

Amen. 

26. február 

Mt 5, 20 – 26 
 

Piatok je v Katolíckej cirkvi dňom pokánia, lebo raz do týždňa si ho 

pravidelne pripomíname ako deň vykupiteľskej smrti Pána Ježiša. Pán 

Ježiš dnes hovorí o spravodlivosti – ale aj o odpustení a o snahe, aby sme 

boli vždy tými, ktorí prví prídu a ospravedlnia sa, ak urobia niečo zlé. 

Každý hriech si zasluhuje trest, no Pán Boh mi už dávno odpustil, ba 

odpúšťa mi zas a znova. Dôležité je, že keď urobím niečo zlé, ľutujem to. 

Ľútosť je podstatnou časťou svätej spovede (alebo inak aj sviatosti 

zmierenia). To je priestor, v ktorom opäť nadobúdam v sebe novú radosť a 

život Božieho dieťaťa! 

Dnes odprosím rodičov a súrodencov, ale aj dobrého a láskavého Pána 

Boha.  

                                        

Kým pôjdem spať... 
 

Pane Ježišu, je to naozaj  

veľký dar, že mi odpúšťaš,  

keď ľutujem, ak som urobil  

(urobila) niečo zlé! Ďakujem ti  

za dar sviatosti zmierenia  

A hoci možno ešte nemôžem ísť  

na svätú spoveď a vyznať  

svoje hriechy, aj tak sa dnes  

večer modlím: „Bože, moja láska,  

teba milujem, preto svoje hriechy veľmi ľutujem.  

Nechcem viac uraziť tvoju dobrotu,  

odpusť mi, prosím ťa, pre krv Kristovu.“ Amen. 

 



 

27. február 

Mt 5, 43 – 48  

11, 29 – 32  

Môj Pane, 

keď si predstavím, koľko zákonov máme na svete, jááj!  Koľko paragrafov! 

Ľudia, ktorí sa chcú stať sudcami alebo právnikmi, musia veľa rokov 

študovať. Čítajú obrovské, hrubokánske knihy, študujú a študujú, ale aj tak 

si do hlavy nenatlačia všetky zákony.  

Tvoje zákony – Tvoje prikázania sa vmestia na jeden papier. Je ich desať. 

No všetky ľudské zákony z nich vychádzajú a vracajú sa k nim. A keď sa 

naše ľudské od Tvojho Desatora líšia, ľahko vieme, že nie sú dobré 

a treba ich rýchlo zrušiť. Dal si nám desať  pravidiel a nad nimi jedno 

najdôležitejšie – prikázanie lásky. Aby sme ľúbili Teba nadovšetko a seba 

navzájom. Každému, komu sa to podarí dodržiavať, ponúkaš veľkú 

odmenu: šťastie, radosť, spokojnosť a lásku v živote a po smrti celé 

Nebeské Kráľovstvo. To je oveľa viac, ako si kto dokáže predstaviť. Také 

sú Tvoje zákony. Taký láskavý si Ty, Bože! 

                  
Kým pôjdem spať... 
 

Pane, tieto Tvoje prikázania poznám: 

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

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

Pomôž, prosím, mne aj všetkým ľuďom na svete  

pochopiť, že si nám ich nedal pre  trápenie,  

ale na pomoc, aby sme vedeli správne žiť. Amen 

28. február 

Mk 9, 2 – 10    

Pán Ježiš vyviedol Petra, Jakuba a Jána na vrch – a tam sa pred nimi 

premenil. Zažiaril tak, že učeníkom sa odtiaľ ani nechcelo odísť. Uvideli 

Pána Ježiša v jeho Božskej sláve. Aby došlo k tomuto premeneniu, museli 

spolu urobiť veľkú túru, kým vystúpili na vrch. Určite to stálo námahu a aj 

pot – ale výsledok bol naozaj odmenou. Je to obraz aj pre mňa – ak 

chcem dosiahnuť svoju premenu, zlepšenie sa – musím sa namáhať – ale 

viem, že výsledok bude stáť za to. 

Práve je predo mnou ďalší deň – nedeľa. A hoci v tento deň viac 

oddychujem – neznamená to, že budem leňošiť. Radšej hneď priskočím, 

keď ma zavolajú napr. umyť alebo utrieť riad.         

                                                                        
 

 

 

 

 

                                                                                                         

             

Kým pôjdem spať... 
 

Pane, prijmi moje maličké obety dnešného dňa. Možno ich nebolo až tak 

veľa, aby ma premenili – ale vari mi pomohli stať sa aspoň trošku lepším 

(lepšou). Vďaka za tvoju pomoc.  

Chcem ti zostať verný (verná)! Amen. 
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