1. apríl
Jn 7,1-2.10.25-30

Pane,
svojich spravodlivých ochraňuješ. Ani kosť sa im nezlomí, ani vlások na
hlave im nikto neskríži. Veľmi chcem patriť k tvojim spravodlivým –
k tým, ktorí ťa majú radi a poslúchajú tvoje prikázania. Ale je mi
troška smutno – ty si nám sľúbil takú veľkú ochranu a starostlivosť a čo urobili ľudia tebe? Pravý opak. Bičovanie, mučenie, posmievanie,
napájanie octom až po smrť ukrižovaním – a to je strašné!!! Práve
v čase pôstu si pripomíname tvoje veľké utrpenie. Preto mi je smutno,
keď v dnešnom čítaní počujem, ako veľmi nás ľúbiš. Ako nedovolíš, aby
nám čokoľvek ublížilo.
Ďakujem ti za tvoju starostlivosť. Viem, že takto vieš ľúbiť iba ty,
Pane. Prosím, pomôž mi žiť tak, aby som nikomu neubližoval(a) a aby
som raz mohol(la) patriť k tvojim spravodlivým, amen. Pomôž ľuďom, ktorí
trpia.

2. apríl
Jn 7,40 – 53
Povedali ti,
že rozprávaš veľmi zvláštne, Pane. Že nikdy tak človek nehovoril ako
ty. Samozrejme, že nie – veď nie si iba človek. Na tomto svete si ľudom
prezrádzal Božie Pravdy – ako je to s Božím kráľovstvom, ako máme
oslavovať Ocka, aj to, čo našim dušiam veľmi škodí. Nečudo, že sa tvoji
súčasníci čudovali a nevedeli, čo si majú o tvojich slovách myslieť.
Mali s tým problém najmä preto, že si im prezradil pravdu o nich
samotných. Kto rád počúva pravdu o sebe – najmä ak je nepríjemná?
Jedujem sa, keď ma rodičia alebo starí rodičia napomínajú, keď robím
niečo nesprávne alebo nezdravé. Niečo sa vo mne búri. Je to asi pýcha,
ktorá mi šepká, že ja viem najlepšie, ako čo treba robiť – že už predsa
nie som bábätko.
Pane, zbav ma tejto pýchy, aby som vedel(a) poslúchnuť dobré rady aj
napomenutia ľudí, ktorí ma majú radi. Amen.

Kým pôjdem spať...

Kým pôjdem spať...

Pane, ukazuješ mi, ako ma máš rád. Ako som ťa dnes miloval/milovala?
Prepáč, že som na Teba počas dňa zabudol/zabudla. Aspoň teraz chcem
chvíľu s tebou pobudnúť.
Ľúbim ťa, Pane a ďakujem za všetko.

Pane, aj dnes ma občas premohla pýcha – občas si robím žarty z iných,
hoci im to môže ublížiť. Prepáč, ak tomu aj dnes tak bolo.
Pane, chcem ti dávať svoju lásku.
Ľúbim ťa, Pane.

3. apríl
Jn 8, 1 – 11
Na svete nikto nie je dokonalý.
A neexistuje človek, ktorý by sa nikdy v živote nepomýlil. Napriek
tomu si často jeden druhému vyhadzujeme na oči svoje chyby. V škole
je veľa žalovania aj osočovania. Spolužiaci si vykrikujú svoje
nedostatky. „Ty taký a taký! To, čo si urobil, je strašná hlúposť. Ja by
som to určite urobil lepšie. Si hlúpy a neschopný...“
Aj v tejto veci si nám dal poučenie. Keď chceli ľudia ukameňovať
hriešnicu, nezačal si im vysvetľovať, prečo to nemajú robiť. Ani si im
nezačal vykrikovať ich vlastné hriechy. Ale jedna jediná tvoja veta stačila a
zahanbil, zastavil si ich. Povedal si im, že nech vezme kameň ten, kto
nemá nijakú vinu a nech ten hodí ako prvý. Zahanbili sa a odišli. Bolo to
úžasné. Vždy si na to spomeniem, keď mám nutkanie kritizovať
kamarátov. Ďakujem, Pane.

Kým pôjdem spať...
Darilo sa mi dnes nekritizovať kamarátov? Pane, prepáč, že občas mi
ušiel jazyk a opäť vyšlo z mojich úst niekoľko kritických poznámok.
Je mi to ľúto. Viem, že ty si milosrdný, že mi odpustíš. Pomôž mi, nech
sa viac snažím.
Ďakujem, Pane.

4. apríl
Jn 8,12 – 20
Milý môj Bože,
keď mi priateľ ublíži, keď je naozaj na vine, som smutný(á). V srdiečku
ma niečo tlačí a nedokážem to tak ľahko vyhodiť von. Odpustiť mu
niekedy vyžaduje viac času. Možno sa občas potrebujem uistiť, či sa
už ten môj kamarát „polepšil“. Alebo čakám na jeho ospravedlnenie...
Ak som však vinný(á) ja, veľmi túžim, aby mi kamarát(ka) odpustil(a).
Ty si jediný spravodlivý sudca. Súdiš nás srdcom. Ty jediný vieš pravdu
o každom človeku a predsa nikoho neodsudzuješ. Tvoja schopnosť
odpúšťať nemá hranice. Keď si zomieral na kríži, odpustil si zločincovi,
ktorý visel na susednom kríži a sľúbil si mu, že ho vezmeš so sebou do
neba. A to prejavil len troška ľútosti. Taký si ty sudca – láskavý
a milosrdný. My ľudia si však navzájom nevieme takto odpúšťať.
Pane, nauč ma odpúšťať svojim vinníkom tak, ako sa každý deň modlím
v modlitbe Otče náš. Potom môžem dúfať, že ty mi odpustíš všetko, čo
sa mi nepodarí. Amen.

Kým pôjdem spať...
Nesenie kríža si vyžadovalo nadľudské sily. A ty si bol po bičovaní veľmi
doráňaný a unavený. Pane a veľmi ľutujem, že ťa naše – a teda aj moje –
viny zrazili na zem vo veľkých bolestiach. Viem, že mi aj
napriek týmto bolestiam odpúšťaš.
Ďakujem ti, Pane.

5. apríl
Jn 8, 21 – 30
„Ja Som“,
to bolo Božie meno, ktorým sa Boh predstavil Mojžišovi a cez neho potom
aj ostatnému izraelskému ľudu. Boh má vo svojej moci darovať odpustenie
hriechov. Len ide o to, aby sme oň stáli a vyprosovali si ho. Vieš, v ktorých
modlitbách nájdeš myšlienku o odpustení hriechov? Samozrejme v
modlitbe Otče náš.
Dnes ráno sa ju pomodli. Skús ju obetovať za tých, o ktorých si myslíš, že
ich trápi hriech a bolesť, alebo potrebujú posilu vo svojom živote.

Kým pôjdem spať...
Pane, dnes sa modlím
za všetkých trpiacich.
Najmä za kamarátov,
ktorí trpia kvôli vojne.
Je to pre nich veľmi
bolestné. Museli utekať z domovov, často veľmi narýchlo. Bez obľúbených
hračiek, kníh. Najmä však skoro všetci bez ocka, ktorý musel ostať bojovať.
Prosím, pomôže ukončiť tento strašný
vojnový nezmysel.

6. apríl
Jn 8,31 – 42
Sloboda.
Toto slovo sa často spomína najmä v dospeláckych televíznych
novinách. Rodičia mi vraveli, že existuje sloboda vonkajšia – teda či sa
niekto môže pohybovať ako chce, alebo je zatvorený vo väzení.
A potom je taká schovaná, vnútorná sloboda. Vnútorne slobodný človek
neposlúcha zlé veci. Nerobí to, čo mu kážu. Keď sa napríklad nemôžem
odtrhnúť od počítača alebo od hier na mobile, nie som slobodný(á).
Akoby si ma tá vec pekne priviazala na obojok a ja musím robiť to, čo
mi káže. Ľudia, ktorí fajčia alebo sú závislí na rôznych iných veciach, sú
ako vtáčiky v klietke. Vyslobodiť ich môžeš len ty, Pane.
Pane, prosím ťa, nedovoľ, aby si ma niečo tak veľmi opantalo, že by
som tomu niečomu nevedel(a) odolať. Nechcem robiť to, čo mi káže
nejaká vec. Dnes sa vzdám všetkého, o čom si myslím, že ma zotročuje.
Sladkostí, telky alebo počítača. Pomôžeš mi, prosím?

Kým pôjdem spať...
Pane, aj dnes som sa
dostal/dostala do klietky
neslobody?
Prepáč mi moje slabosti.
Naučím sa od teba vždy
vstať a pokračovať v ceste,
aj keby bol môj pád
akokoľvek hrozivý.
Ľúbim ťa, Pane.

7. apríl
Jn 8, 51 – 59
Pane,
sľúbil si, že budeš stále s nami. Vlastne veľa prísľubov možno nájsť
v Biblii. Aká radosť z nich pre nás sála – veď tvoje slová nám dávajú
istotu.
Aj ja som už veľakrát všeličo sľuboval(a). Pravdaže nie také vážne
sľuby ako ty – len malé kamarátske sľuby. Že niečo prinesiem, že
niekam prídem, alebo že neprezradím tajomstvo, ktoré mi kamarát(ka)
zveril(a). Vždy sa snažím svoje sľuby dodržať, lebo moji kamaráti mi
veria. Nechcem ich sklamať.
Aj dospelí si sľubujú rôzne veci. Niekedy si svoje sľuby napíšu na
papier, ktorý sa volá zmluva. Ten papier majú pre istotu, aby nezabudli
na nič, čo si sľúbili. A teraz si uvedomujem, že tvoje slová sa volajú
Nový zákon – Nová zmluva. Evanjelisti nám ju napísali, aby sme
nezabudli na nič z tých úžasných prisľúbení, ktoré si nám dal.
Pane, statoční ľudia nikdy nesľubujú nič, čo nemôžu splniť. Pomôž mi,
prosím, byť takým(ou) statočným(ou) ako ty.

8. apríl
Jn 10,31 – 42
V dnešnom čítaní počúvam,
že Písmo sväté nemožno zrušiť. Ľudské zákony sa menia. Kedysi
napríklad pre zločincov platili iné tresty ako dnes. Rodičia hovoria
napríklad, že sa pred časom nemohlo cestovať do rôznych krajín
Európy. Vraj bol taký zákon. Našťastie, ten zákon už teraz neplatí.
Vidíš – ľudia si niečo vymyslia, potom to zrušia a tak stále dookola.
A pravidlá v škole sa občas menia, aj naše dohody s rodičmi.
Ale tvoj zákon, slová, ktoré sú v Biblii, platia stále. Nikto nemôže
prísť a povedať, že odteraz budeme mať len deväť božích prikázaní,
alebo napríklad jedenásť. Je to veľmi dobre – veď naše ľudské zákony
sú často nespravodlivé a krivé. Tvoj zákon nie je ľudský. Platil, platí
a bude platiť navždy. Ďakujem ti, Pane, za Písmo sväté. Dnes otvorím
Bibliu, ktorú máme doma, a prečítam si zopár tvojich nemenných slov.

Kým pôjdem spať...

Kým pôjdem spať...
Pane, prečo ľudia aj dnes na svete jeden druhého ponižujú a ubližujú si
navzájom? Je to predsa veľmi kruté. Pane, ochráň svet od zla.
Ako sa mne darilo plniť moje sľuby? Neubližoval/neubližovala som?

Pane, ďakujem ti za Bibliu,
z ktorej sa veľa dozviem o tebe.
Ďakujem aj za dnešné slová,
ktoré som si prečítal/prečítala.
ˇČo mi povedali?
________________________
__________________________

9. apríl
Mt 1,16,18-21
Židom ako prvým sa zjavil Boh. Čítame o tom v Starom zákone. Na
židovskom základe stojí naša kresťanská viera. Starozákonné knihy
máme rovnaké. Podstatný rozdiel je však v tom, že nie všetci Židia Pána
Ježiša prijali ako skutočného Mesiáša. Židovský národ svojho mesiáša a
záchrancu ešte stále čaká. A predsa on už prišiel!
Poďakuj sa dnes v modlitbe za to, že poznávaš pravdy viery skrze
evanjelium.

10. apríl
Lk 22,14 – 23,56
Dobré ránko, Pane,
ti želám na Kvetnú nedeľu! Vchádzame do veľkého týždňa tak, ako si
ty vchádzal do Jeruzalema. Vítali ťa veľké zástupy ľudí. Mávali ti
palmovými konármi. Kričali ti na slávu ako kráľovi. Ty si však už vtedy
vedel, že títo istí ľudia ti čo nevidieť ublížia. Že ťa zradia a dajú ťa
ukrižovať.
Dnešná nedeľa je plná kvetov. Ale tých prvých – jarných. Zem sa ešte
len prebúdza. Ako prvé nás potešujú celkom maličké kvietky –
snežienky, fialky, a jemné púčiky, čo vyzerajú ako malé jahniatka.
Z týchto kvetov sa vždy najviac tešíme – lebo nám prinášajú jar.
Pane, keď si vchádzal do Jeruzalema, tiež si nebol oblečený do
honosných ligotavých kabátov, ako ľalie či orchidey. Bol si krásny
a čistý ako snežienka. Prinášal si ľuďom nový život a slobodu. Dnes
si budem na prechádzke všímať prvé najodvážnejšie kvety a budem ťa
za ne velebiť z celého srdca.

Kým pôjdem spať...
Naozaj sa teším, že ťa môžem poznávať, Pane Ježišu!
Si mojím Bohom a Pánom môjho srdca. Daj sa poznať všetkým,
ktorí ťa hľadajú.
Najmä ťa prosím za príslušníkov židovského národa,
aby dosiahli pravé poznanie,
že ty si skutočný Mesiáš, amen.

Kým pôjdem spať...
Pane, chcem ti dnes dať aspoň tento
maľovaný kvet. Spolu s tebou
chcem vstúpiť do týždňa,
ktorý bol pre teba taký ťažký.
Pomôž mi vytrvať s tebou až do tvojho víťazstva.

11. apríl
Jn 12, 1 – 11
Pane,
niektoré slová z písma sú veľmi zvláštne. Napríklad dnešné čítanie.
Počúval(a) som, ako ti Mária pomazala nohy vzácnym olejom.
Predstavujem si, že by dnes niekto vyzul topánky a natrel nohy
napríklad svojmu učiteľovi, alebo kňazovi – hocikomu, koho si váži. To
by bolo smiešne, však? Dnes už nemáme zvyk natierať niekomu nohy.
Ale v časoch, keď si žil na svete, to bol prejav veľkej úcty a oddanosti.
Zvlášť keď vieme, že v tých časoch sa chodilo na boso alebo
v kožených remienkových sandáloch. Nohy každého museli byť
znečistené prachom ciest. Mária s tým nemala problém. Prejavila ti
veľkú lásku. Aj ja mám chuť prejaviť dnes veľkú lásku mojim
najbližším. Poteším rodičov alebo súrodencov. Môže to by malý darček
alebo drobná služba, aby vedeli, že ich mám rád(a). Pomôž mi, prosím,
nájsť tú správnu chvíľu a spôsob, aby som im urobil(a) radosť.

12. apríl
Jn 13,21-33.36-38

Nič tak veľmi nebolí,
ako keď ťa oklame priateľ. Niekto, komu si úprimne veril, komu si
prezradil svoje tajomstvá a s kým si prežil veľa krásnych chvíľ. Už sa
mi stalo, že ma sklamal priateľ. Zachoval sa inak, oveľa horšie, ako som
čakal(a). ty, Pane, si presne vedel, čo sa stane. Predsa si s Judášom
sedel pri jednom stole, dokonca ste si namáčali chlebík v tej istej
miske. Sedel celkom blízko teba. Ako si sa musel cítiť, keď si vedel, že
o pár hodín ťa udá nepriateľom akoby nič? Musel si byť veľmi
smutný...
Pane, nauč ma byť dobrým kamarátom(kou) pre iných. Každý túži po
najlepšom priateľovi. Ja túžim byť dobrým priateľom. Aby sa na mňa
kamaráti mohli spoľahnúť. Aby som nikomu (hoci nechtiac) neublížil(a).
Judáš neskôr oľutoval svoju zradu, ale už sa nič nedalo vrátiť späť.
Pane môj najlepší priateľ(priateľka) sa volá ...........................................
Nauč ma byť mu verným a statočným kamarátom. Amen.

Kým pôjdem spať...
Mária ťa veľmi milovala. Aj ja ťa chcem mať rád/rada. Čo som dnes dal/dele
z lásky?
___________________________________________________
Prijmi to, Pane, odo mňa z lásky.

Kým pôjdem spať...
Všade je už ticho, zvedavci sa rozišli a pri tebe zostali len tvoji najvernejší.
Veľká úzkosť a žiaľ. Teraz je smutno,
No tvoje víťazstvo je už blízko, celkom blízučko..

13. apríl
Mt 26, 14 – 25

14. apríl
Jn 13,1 – 15

Včera som premýšľal(a) o priateľstve.
Aj v dnešnom čítaní sa spomína Judášova zrada. A peniažky, ktoré za
svoju zradu dostal. Neboli to milióny, ktoré Judáša oslepili. Je to veľmi
smutné.
Dospelí často spomínajú škaredé veci, ktoré sú ľudia ochotní urobiť si
navzájom pre peniaze. Často sa vlastní bratia celý život nezhovárajú
pre pár metrov záhrady, alebo pre starý rozpadajúci sa dom. Veru, je
to smutné, ale často ide naozaj o maličkosť – nemusia sa sporiť
o milióny eur. Ani jeden z nich neustúpi. Akoby ich tie peniaze
očarovali... zaslepili.
Pane nauč ma ľúbiť viac ľudí ako veci. Viem, že veci si treba vážiť,
neslobodno ich ničiť, ale uprednostniť ich pred ľuďmi je veľmi
škaredé. Ak sa s niekým sporím kvôli veci – hračke, knižke a pod. dnes
sa za ním vyberiem a pokúsim sa o zmierenie. Veď túžba po veciach –
po peniazoch a po majetku – zabíja Lásku.

Dnes je zelený štvrtok.
Je to deň, keď si ustanovil Sviatosť Eucharistie. Povedal si svojim
učeníkom, že budeš pre nich navždy ukrytý v chlebe a vo víne.
V Eucharistii. Ešte predtým si im však poumýval nohy, akoby si bol ich
sluha. Isto boli zmätení. Ich Majster si odrazu pred nimi kľakol
a umýval im chodidlá. Svätý Peter to dokonca nechcel dovoliť. Ale ty si
im ukázal, že si majú navzájom slúžiť najlepšie ako vedia. Ako lepšie si
im to mohol ukázať, ako keď im nohy umyje samotný Boh? Bola to
veľká škola, aby sa naučili byť pokorní a skromní.
Musím sa ti priznať, že sú práce, ktoré sa mi bridia. Hovorím : „To by
som nikdy nerobil)a) ani za svet – bŕŕ!“ Ale každú službu na svete musí
niekto robiť. Každá práce je dôležitá.
Pane, naučil si nás, ako sa máme navzájom ľúbiť. Najkrajšiu lekciu sme
dostali v deň tvojej „rozlúčky“. Na tvoje umývanie nôh učeníkom si
túžim spomenúť vždy, keď sa ma zmocní pýcha a povýšenosť. Si môj
veľký Učiteľ a láskavý Boh.

Kým pôjdem spať...

Kým pôjdem spať...

Pane, nechcem byť zradcom. Nechcem uprednostňovať veci pred tebou.
A predsa – ako často na to zabúdam. Aj dnes... Prepáč. Pomôž mi viac
myslieť na tvoju lásku, s ktorou si vzal na seba
svoj kríž – aj za mňa.

Ďakujem za Eucharistiu. V nej si ty, Pane. Môžem sa ti pokloniť, pozerať
sa na teba a ak som už po prvom svätom prijímaní – aj prijímať. Pane,
chcem ťa prijímať čo najčastejšie, čo najviac byť s tebou.
Pomôž mi v tom.

15. apríl
Jn 18,1 – 19,42
25

16. apríl
Lk 24, 1 – 12

Ó, Bože,
dnes je v kostole všetko strašne smutné. Bezútešné. Ani organ nehrá,
ani zvony nezvonia. Ľudia majú čierne oblečenie a počúvam len
o smutných chvíľach, keď si zomieral. Je mi to tak veľmi ľúto, Pane...
Ja viem, že nemám byť smutný(á). Dobre viem, čo budeme sláviť o tri
dni. Vlastne už zajtra večer. Ale ako môžem byť veselý(á), keď vidím
Tvoju veľkú bolesť. Ako si to všetko mohol vydržať? Mne je ťažko už
keď mám dostať očkovanie a ty... Všetci ťa opustili, nespravodlivo
obvinili a odsúdili ťa. Veľmi ťa mučili a posmievali sa ti.
Pane, to všetko si vytrpel za nás a preto ešte viac smútim, keď vidím
tvoj kríž. Ó môj úbohý, ubolený Bože...

Dnešná sobota sa volá Biela.
Hoci tvoje zmŕtvychvstanie budeme sláviť až po západe slnka, celý
deň je už oveľa žiarivejší, oveľa belší ako čierny včerajšok. No stále
vládne ticho. V každom chráme môžeme vidieť tvoj hrob. Prichádzame
sa k nemu pokloniť, bozkávame tvoje rany. Aké je to čudné. V chráme
je ticho, akoby všetko spomalilo a zmrazilo sa. Naopak doma vládne
napätie, až zhon. V kuchyni sa už pripravujú všakovaké dobroty. Dnes
dokončujeme aj upratovanie domu. Tiež jeho výzdobu. S rodičmi sme
maľovali kraslice. Na celom svete začínajú ožívať farby. Smútok
šedého blata sa stráca ako dym. Veľmi sa teším na dnes večer. Pôjdeme
na procesiu so sviečkami a zvony budú zvoniť z celej svojej sily. Celý
svet obleje radosť z toho, že žiješ, Pane. Že si porazil smrť!

Kým pôjdem spať...

Kým pôjdem spať...

Veľký piatok.
Pane, teraz chcem byť ticho
v tvojej blízkosti. Pozerám na kríž
a ďakujem ti zaň.
Nauč ma nereptať, keď je niečo ťažké.
Pomôž mi prijať to odovzdane tak ako ty.
Ďakujem ti za tvoju lásku.

Biela sobota!!! Je večer.
Najslávnostnejšia
a najradostnejšia –
i najdlhšia svätá omša už skončila. A čo si najviac pamätám z dnešného
dňa?..............................................................................................................
Čo sa mi najviac páčilo? ...............................................................................
Žiješ, Pane, a zostaneš s nami po všetky dni,
až do skončenia sveta. Je to úžasné!!!

17. apríl
Jn 20,1 – 9
Milovaný Bože,
ty si zvíťazil! Si mocný Kráľ, ktorý vyrazil do boja proti zlému
zbabelcovi. No nebojoval si za seba, ale za nás všetkých. Zlo je ako
„veľmiveľahlavý“ drak. Jeho hlavy sa ani nedajú spočítať. Ty si však
vytiahol meč, ktorý sa volá Láska a Obeta a jednou ranou si toho draka
premohol. Zlo je síce stále na svete. Aj teraz straší a trápi ľudí. Ale od
tvojho víťazstva sa ho už nemusíme báť. Stačí tvoje slovo a je preč.
Dnešok je plný radosti a slávy. Radostne slávime Veľkonočné sviatky.
Stretneme sa so všetkými známymi. Naše stoly sa prehýbajú pod
vyberanými jedlami a tie koláče – hotová rozprávka. Dnes sa mi zdá
všetko rozprávkové. No tvoje zmŕtvychvstanie nie je rozprávka, ale
skutočnosť. Pravda, ktorá zachránila svet.
Ďakujem ti Pane, za tvoju obetu. Ďakujem za Veľkú Noc, Veľkú Nádej,
Veľkú Lásku. Vďaka, že si taký VEĽKÝ BOH!

Kým pôjdem spať...
Chválim a velebím ťa z celého srdca. Zvíťazil si nad všetkým zlým,
porazil si smrť, takže všetci ľudia na svete sa môžu stať obyvateľmi
nebeského kráľovstva. A to všetko vďaka tvojmu Zmŕtvychvstaniu.
Dnes ti spievam Aleluja. Už sa teším na všetky radosti Veľkonočných
sviatkov! Všetko je krásne a plné šťastia!!!
Dobrú noc, môj Záchranca.

18. apríl
Mt 28, 8 – 15
Ďakujem, Pane,
za tradície a všakovaké zvyky. V škole sme sa učili, že každý národ
má svoje sviatky, zvyky – je to niečo, čo robili naši predkovia už dávno
predtým, ako sme sa narodili. Každá krajina má svoje jedlá, svoje
piesne, tradičné oblečenie – prosto svoje tradície.
Na dnešný deň sa tešia najmä chlapci. Nie, že by chceli ubližovať
dievčatám, ale preto, že bude plno smiechu, veselosti – aj sladkých
odmien. Po tvojom slávnom Zmŕtvychvstaní môžeme odložiť pôstny
smútok. Všetci sa radujeme, stretávame sa navzájom, navštevujeme sa
a hostíme sa dobrotami od výmyslu sveta. Veľkonočné sviatky - krásne
farebné a radostné dni.
Pane, daj, aby si ľudia na celom svete uvedomovali, že sa dnes
radujeme vďaka tebe. Aby nik pri prípravách a oslavách nezabudol,
kto je oslávenec. Aby ťa ani jedna rodina nezabudla pozvať
k sviatočnému stolu. Veľkonočné sviatky sú oslavou nového života,
pretože ty žiješ, Pane.

Kým pôjdem spať...
...pomodlím sa za svojich rodičov. Uplynulé dni mali plné ruky práce, aby
naša rodina spoločne oslávila tvoje víťazstvo. Postarali sa o to, aby
sme my, deti, vedeli, prečo sa celý svet tak raduje, a aby sme poznali
naše starodávne zvyky. Milý nebeský Ocko, ďakujem ti za svojich
rodičov a prosím za ich zdravie a šťastie, amen.

19. apríl
Jn 20,11 – 18
Ďakujem, Pane, za prázdniny!
Každý žiak na svete určite povie, že najkrajší pocit je, keď sa môže
zobudiť do krásneho prázdninového dňa. Ten deň môže patriť celý,
celučký len hrám, zábave a oddychu. Jasné, že prázdniny by neboli
také krásne, keby boli stále. Veď už v polovici augusta sa mi cnie za
kamarátmi. Ale také voľno, ako je dnes, je prosto úžasné.
Ty, Pane, poznáš svoje deti a vieš, že potrebujú oddych. Preto si
vymyslel oddych. Daroval si nám nedeľu. V tento deň máme myslieť na
teba a na svoju dušu. Príroda má na oddych zimné mesiace. Stromy aj
niektoré zvieratá vtedy zaspia hlbokým spánkom. Oddych potrebuje
každý živý tvor.
Pane, ešte nejdem do školy, nemám povinnosti, ale jednu vec by som
dnes chcel(a) urobiť. Nie povinnosť, skôr radosť. Dnešok zasvätím
tebe, ako poďakovanie za všetku tvoju lásku a opateru. Všetko pekné
a veselé, čo dnes zažijem, prijmi, Pane, ako dar odo mňa. Amen.´

20. apríl
Lk 24, 13 – 35
Milý Ocko,
včera sme čítali o tom, ako Mária Magdaléna prvá zistila, že si živý, že
si vstal z mŕtvych. A v dnešnom čítaní môžeme vidieť, ako si sa ukázal
svojim učeníkom. Neukázal si sa im vo svojej podobe, čakal si, aby ťa
spoznali sami. Aby ťa spoznali srdcom. Oni boli najskôr zmätení. Kým si
nelámal chlieb a nepodával si im ho ako vtedy, pri prvej večeri.
Milý Pane, občas nie je ľahké spoznať ťa. Ťažko pochopím, že sa môžeš
ukrývať vo všetkom, čo je okolo mňa. Možno si sa ukryl do človeka,
ktorý mi je nesympatický. Áno, ty si v každom človeku. Aj v tých,
z ktorých mám strach.
Milý Pane, pomôž mne aj mojim blízkym hľadať a spoznávať ťa vo
všetkom, čo nás obklopuje. Ty nie si ďaleko vo vesmíre. Si živý a si
celkom blízko, blizučko.
Dnes si budem predstavovať, že si v mojej izbe, sedíš na mojej posteli,
alebo že si so mnou na vyučovaní v škole. Vedľa mňa je voľná stolička,
posaď sa na ňu a buď mojím spoločníkom po celý deň, prosím.

Kým pôjdem spať...

Kým pôjdem spať...
Pane, posielam ti obrázok šteniatok. Veď oni najviac predstavujú nový
život. Ty si pre nás vybojoval nový život vo veľkonočnom boji a každé
nové stvorenie je jeho dôkazom. Pane, mám veľmi rád(a) zvieratá,
zvlášť mláďatká. Ďakujem ti za ne
a chválim ťa, milý Bože.

Dnes ti vyfarbím
múdru sovu.
Posielam ti ju
ako poďakovanie
za tento deň, za všetko, čo sme dnes spolu prežili. Bol si pri mne, keď
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Nikdy ma neopúšťaš, Priateľ môj.

21. apríl
Lk 24,35 – 48
A zase si navštívil svojich učeníkov!
Tentokrát s pozdravom „Pokoj vám!“ Opäť sa musím pousmiať, keď si
uvedomím, ako dnes používame toto slovo. Ak mi niekto povie „Daj mi
pokoj“, nemyslí to práve najmilšie. V tej chvíli nie je šťastný, že som
pri ňom, že ho o niečo žiadam. „Daj pokoj“ je presne taká žiadosť ako
„choď preč“, či „neotravuj“.
Čo však znamená slovo POKOJ? Je to niečo ako nuda? Nie. Pokoj je
bezpečie. Myslím, že keď je okolo mňa POKOJ, všetky moje problémy,
starosti, bolesti a trápenia sú preč. Keď je POKOJ v mojej rodine,
znamená to, že sa moji rodičia majú radi, že máme všetko, čo
potrebujeme, aby sme boli šťastní. A všetci sme zdraví. Ak je POKOJ
v našej krajine, znamená to, že nie je vojna ani žiadna katastrofa, ako
napr. zemetrasenie alebo povodne. Ak teda prichádzaš s pozdravom
POKOJ VÁM, želáš nám to najcennejšie, čo človek môže v živote mať.
Ty si POKOJ, Pane. Dnes a všetky ostatné dni budem opatrne používať
slovo POKOJ a čo ním myslím. Vďaka ti, Pane, za pokoj.

22. apríl
Jn 21, 1 – 14
Tvoje tretie zjavenie, milý Ježiš,
sa odohralo na brehu mora. Pripravil si ryby pre svojich priateľov –
učeníkov. Nakŕmil si ich brušká, ale to, že cítili tvoju prítomnosť, pre
nich určite znamenalo oveľa viac ako plné bruchá. Ten strašný strach
a smútok, ktorý ich mučil pri tvojom ukrižovaní, ich náhle opustil. Po
ťažkých dňoch pocítili obrovskú radosť.
Som ešte malý(á), Pane, ale aj ja som už zažil(a) chvíle, keď som sa
veľmi bál(a). Buď o svoje zdravie, o niečí život - ak sa stala dáka
nehoda - alebo som cítil(a) strach, keď som sa stratil(a). V tej chvíli
som nevedel(a), čo robiť a do očí sa mi tisli slzy. Mám však mojich
milovaných, ktorí mi vždy pribehli na pomoc.
Ty si nežne upokojil svojich učeníkov. Aj nás upokojuješ. Každučký deň.
Je krásne vedieť, že nech sa stane čokoľvek, ty si vždy pri mne a pri
mojej rodine ako náš starostlivý Ocko. Ľúbim ťa, Pane.

Kým pôjdem spať...
Kým pôjdem spať...
Dnes som toto prežil(a) v pokoji, v pohode:.....................................................
..........................................................................................................................
A toto mi prinieslo nepokoj alebo nepríjemné pocity:...................................
..........................................................................................................................
Daruj, nám, Pane, svoj pokoj a svoju lásku, prosím.

Pane, títo ľudia mi vždy pomôžu a upokoja ma, keď mám strach alebo
bolesť :
...............................................................................................................
Prijmi moju večernú modlitbu, ktorú chcem obetovať za nich.
Prijmi aj moju dnešnú kresbu a moje poďakovanie za to,
že si mi dal na pomoc toľko dobrých ľudí, amen.

23. apríl
Mk 16,9 – 15
„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“
Milý môj, Pane,
dnes ti chcem poďakovať za nášho pána farára. On kedysi, pred veľa
rokmi, počúvol tvoj hlas a rozhodol sa, že bude ohlasovať evanjelium.
Vie o tebe tak veľa! O tvojom živote a o tvojej smrti, o Zmŕtvychvstaní, o
celom tvojom úžasnom víťazstve. Všade o tebe rozpráva. A aj žije tak, aby
bolo vidno, že ťa veľmi miluje.
Byť kňazom nemusí byť vždy jednoduché. Už som počul, ako ho ľudia
kritizovali alebo vysmievali. Ale raz mi povedal, že oveľa viac ho bolí,
keď niekto uráža alebo vysmieva teba. Vtedy je veľmi smutný. Náš pán
farár pomáha biednym, počúva ľudské trápenia a bolesti počas spovedí,
vyučuje deti a musí robiť aj veľmi smutnú vec – pochovávať zosnulých.
Ľudia k nemu prichádzajú s radosťami a starosťami ako k svojmu
otcovi. Náš kňaz je náš duchovný otec. Prosím dnes, aby mali tvoji
kňazi vždy dosť lásky a vždy úsmev na tvári, vždy dosť trpezlivosti
s nami – ovečkami, a aby ti vždy robili veľkú radosť – ako ten náš.

Kým pôjdem spať...
Dnes večer myslím na svätého Františka. On ťa tiež poslúchol. Išiel do
sveta – prešiel veľa miest a dedín – a všade hovoril o tebe, všade
ohlasoval evanjelium. František veľmi miloval zvieratá. Oni cítili jeho
lásku a poslúchali ho ako svojho priateľa. Ďakujem, Pane,
za kňazov a za svätcov ako bol svätý František, amen.

24. apríl
Jn 20, 19 – 31
Pane môj,
jeden tvoj apoštol nedokázal uveriť, že si vstal z mŕtvych. Veď to nie
je len taká obyčajná novina. Tomáš bol asi príliš smutný na to, aby jeho
srdiečko prijalo takú výbornú správu. Ty si sa mu teda ukázal a kázal si
mu, aby sa dotkol tvojich rán. Svätý Tomáš hneď uveril, no už mu
navždy zostala prezývka „neveriaci“.
Pane, dnes ťa chcem poprosiť za všetkých, ktorým je ťažké uveriť
v tvoje víťazstvo. Aby sme ti ďalej nespôsobovali rany svojou
neverou. Veď to nie je fér, však? Ty si za nás zomrel, zvíťazil si
v ťažkom boji, a my ti to ani neveríme...
Tiež prosím, nauč ma dôverovať svojim blízkym a kamarátom. Keď mi
občas povedia niečo neuveriteľné, pomôž mi zistiť, či je to pravda
alebo nie. Nechcem, aby ma niekto klamal, no nechcem ani, aby som
niektorého svojho priateľa zranil(a) svojou nedôverou, ak vraví pravdu.
Ocko môj, opatruj všetkých, ktorí ťa nevideli a uverili a neveriacim daj
silu uveriť.

Kým pôjdem spať...
Aj malé šteniatko sa veľmi teší zo slnka a tepla, ktoré na jar posielaš
na našu zem. Ty si maše slnko, Pane, zohrievaš nás láskou. Dávaš nám
svetlo. Daj, aby sme sa z tvojej lásky všetci naplno tešili a aby sme
nepochybovali o tom, že nám svietiš,
a že nás miluješ. Amen.

25. apríl
Mk 16, 15 – 20
Príroda je plná drobných stvorení,
ktoré sa veru musia poriadne obracať, aby si zachránili život, a aby sa
nakŕmili. Malý hmyz, drobné vtáctvo aj naši štvornohí priatelia – koľko
majú nepriateľov! Neviem si predstaviť, ako by som sa cítil(a), keby ma
iné stvorenia ustavične túžili zjesť. Čím menšie zvieratko, tým viac sa
musí báť...
A čo my, ľudia? Pane, keď si sa lúčil so svojimi najbližšími priateľmi
pred svojím slávnym nanebovstúpením, vedel si, že budú mať vo svete
veľa nepriateľov. Túžil si sa o nich postarať a nenechal si ich bez
pomoci. Obdaril si ich zvláštnymi schopnosťami. Mohli vyháňať zlých
duchov a keď vypili niečo zlé, neuškodilo im to. Z obyčajných ľudí sa
tak stali silní hrdinovia, ktorí sa ničoho a nikoho na svete nemuseli báť.
Pane, viem, že ty mi dávaš silu. Keď mám teba, cítim sa v bezpečí.

26. apríl
Jn 3, 7b – 15
Je zaujímavé, Pane môj,
že máme často s kamarátmi rozdielne názory na nejakú vec. Keď sa
v škole niečo prihodí, či už dobré alebo zlé, každý z nás povie, čo si
o tom myslí. A veru, niekedy sú naše pohľady také odlišné, že sa až
pohádame.
V dnešnom čítaní sa píše, že mnohí veriaci boli po tvojom veľkonočnom
víťazstve jedno srdce a jedna duša. Rozumiem tomu tak, že ľúbili
rovnaké veci a keď o niečom premýšľali, nehádali sa, pretože mali
rovnaký názor. To teda musela byť nádhera! Určite boli takto jednotní
preto, že si v ich srdciach kraľoval ty.
Dnes ťa prosím za seba a za svojich súrodencov a spolužiakov. Prosím,
pomôž nám viac počúvať jeden druhého a zmierni naše spory a hádky,
aby sme jeden druhému neubližovali. Keď budeš s nami, Pane, budeme
dobrí kamaráti, akoby sme mali jedno srdiečko a jednu dušu. Ďakujem
ti za mojich priateľov a blízkych, amen.

Kým pôjdem spať...
Pane, koho môžem ja v živote ochraňovať?................................................
Kto z ľudí ochraňuje mňa?..........................................................................
Pane, môj najmilší ochranca, ochraňuješ ma dňom i nocou rovnako, ako
si ochraňoval svojich učeníkov, keď sa rozbehli do sveta. Nauč
ma ochraňovať slabších a tiež chrániť si
tvoju lásku, amen.

Kým pôjdem spať...
Ako som zvládo(la) tento deň? Podarilo sa mi zostať s každým
v priateľstve, alebo sme medzi sebou mali spory?.....................................
......................................................................................................................
Pane, opatruj mojich priateľov a súrodencov a nauč
nás ozajstnému priateľstvu.

27. apríl
Jn 3, 16 – 21
Pane, vieš, čo?
Moja mamka hovorí, že najviac spozornie, keď v našej detskej izbe
nastane ticho. Pokým počuje krik a zhon, je spokojná, ale keď tajomne
stíchneme, vie, že asi niečo vymýšľame. My, deti, sme vraj také. Ale
dospelí nie sú iní, však?
Vidím, že dnes mi hovoríš to isté, Pane. Kto koná dobré skutky, pokojne
ide na svetlo, ale kto koná zlé skutky, ten má rád tmu. Veď žiaden
zlodej nekradne vo dne, ale najradšej potme – v noci.
Ak sa človek hanbí, skrýva sa. Nechce, aby ho iní videli. Znamená to, že
ešte stále rozozná, čo je dobro a čo zlo. A keď koná zlé skutky, necíti
sa slobodný a šťastný.
Pane, prosím ťa dnes, aby som sa vždy hanbil(a) za všetky neprávosti
a hriechy a aby som sa ich snažil(a) čo najskôr odčiniť. A ešte niečo
prosím. Pomôž mi, aby som sa nikdy nehanbil(a) za teba...

28. apríl
Jn 3, 31 - 36
Otče, všetci milujúci rodičia na svete sa celý život namáhajú pre svoje deti.
Pracujú a robia všetko preto, aby sme sa mali lepšie. A dnes počúvam
niečo podobné aj v Biblii. Hovoríš, že Otec miluje Syna a dal mu do rúk
všetko. Pán Ježiš, tvoj milovaný Syn je Boh a spolu s Duchom Svätým
ste jedno. Pane, ale aj ja som tvoje dieťa, však? Som tvoj syn, tvoja
dcérka. Ako si to mám predstaviť? Veď je to ako sen!
Hovoríš, že sa nemusím báť ničoho na svete, lebo môj Ocko si ty,
ktorý si vymyslel celý vesmír.
Milý Bože, dnes sa modlím, aby sme všetci na svete vždy cítili radosť
a istotu z toho, že si náš Ocko. Že ťa môžeme volať Ockom, hoci si
Boh. Túžim po tom, aby si mohol byť na mňa vždy hrdý a pyšný. Ale
viem, že aj keď sa mi niečo nepodarí, aj vtedy sa ku mne správaš ako
môj Ocko – nežne a s trpezlivosťou mi všetko odpúšťaš a objímaš ma.

Kým pôjdem spať...

Kým pôjdem spať...

Aký bol môj dnešný deň, Pane? Sú veci, za ktoré sa mám hanbiť? Ak áno,
prepáč mi a pomôž to zlepšiť.
Ďakujem za všetko, čo sa mi podarilo urobiť dobre.

Ja super mať dobrého ocka. Ďakujem, Pane, že si môj Ocko. Si ten
najlepší. Prepáč, ak sa mi niekedy nedarilo poslúchnuť ťa, lebo viem, že
vždy chceš pre mňa to najlepšie.
Chcem ti dnes povedať, že ťa ľúbim, Ocko môj.

29. apríl
Jn 14, 6 – 14
Pane Bože,
je to pravda? Skryl si veci pred múdrymi a ukázal si ich maličkým?
Ach, veď dospeláci majú toľko tajomstiev! Koľkokrát počujem, že to
ešte nie je pre mňa, že na niečo mám ešte dosť času a že sa ešte
nemusím trápiť vážnymi vecami. Takto sa pred nami ukrývajú dospelí
a ty zrazu skryješ niečo pred nimi a ukážeš ich nám, deťom? A ktoré
sú to tajomstvá?
Počas dnešného dňa budem premýšľať, čo to môže byť. Vari viem ja
niečo viac ako moji rodičia? Žeby som viac rozumel(a) niečomu, ako
môj ocko? Pane, dnešná moja ranná modlitba je plná otázok, ale presne
také tajomstvá sú. Tajné, tajomné a zvedavé. Mám rád(a) tajomstvá
a ešte radšej záhady.
Môj milý Priateľ a Pán. Viem, že poznáš všetky moje tajomstvá a som
naozaj pyšný(á) na to, že aj ty si mi nejaké zveril. Ľúbim ťa.

30. apríl
Jn 6, 16 - 21
Pane môj, ty nepotrebuješ loď? Vieš kráčať po mori – to je úžasné! Celý
svet ťa poslúcha, aj divé nespútané more splní každý tvoj rozkaz. Pokojne
si sa prechádzal po mori, dokonca nám hovoríš, že my to tiež môžeme
dokázať. Ak by sme boli ako ty...
Tvoji učeníci museli byť veľmi prekvapení! Viem, že si nechodil po vode
preto, aby si sa pred nimi predvádzal. Niektorí moji spolužiaci sa radi
predvádzajú. Vychvaľujú sa, aby sme ich my, ostatní, obdivovali.
Ty si však nechodil po vode preto. Naopak, tvoja skromnosť je úžasná
– veď si sa dal pre nás ukrižovať, hoci si Boh! Prešiel si po vode,
pretože tvoji najbližší ťažko verili, že si naozaj Boží Syn. Keď uvideli
takýto zázrak, naplnila ich veľká bázeň pred tebou. Uverili, že si Boh.
Pane, túžiš, aby sme ťa milovali a aby sme ti verili. To je tvoje
najväčšie želanie, však?

Kým pôjdem spať...
Myslím, že si mi zveril tajomstvo, že pokiaľ nebudú dospelí ako deti,
nevstúpia do nebeského kráľovstva. Teda dospelí by mali mať detské
vlastnosti. Myslím, že
tieto:..............................................................................................................
......................................................................................................................
Ďakujem, že miluješ deti, a že dovolíš, aby sme ti
boli tak blízko.

Kým pôjdem spať...
Pane, tak veľmi ťa milujem. Prepáč, že často ti málo dôverujem. Ako sa mi
to darilo dnes?
Pane, chcem ti podať ruku a vždy ti dôverovať – aj vtedy, keď nebudem
rozumieť...
Pomôž mi v tom, Pane.

