
 

1. máj 

Jn 21, 1 – 14 

Milovaný Bože, 

Práve sa začal máj. Koľko dní už ubehlo od Veľkej Noci? Pomaly sa náš 

život opäť vracia do bežného rytmu a mne je troška ľúto, že už sa všade 

tak často nespomína tvoje víťazstvo. Je to preto, že rok sa posúva ďalej. 

Viem, máme iné sviatky a príležitosti na radosť. No Veľkonočné tajomstvo, 

tvoje smutné umučenie a tvoje nádherné víťazstvo si pripomíname každý 

deň. Hoci sa veľkonočný tovar postupne stratí z pultov obchodov a hoci už 

budú pojedené všetky vyšibané sladkosti, Veľká Noc ostáva s nami po 

celý rok. 

Pane, pri každej svätej omši si pripomíname poslednú večeru – lámanie 

chleba a kalich vína. Počas každého obetovania opäť zvíťazíš nad 

smrťou. Svätá omša teda nie je nedeľná povinnosť, ale veľká a vzácna 

veľkonočná radosť. 

                
                                     

Kým pôjdem spať...   
 

 

Milovaný Pán Ježiš,  

dovoľ mi, aby som si  

počas celého mesiaca  

máj uctil(a) a s láskou pozdravil(a) Tvoju i moju nebeskú Matku, Pannu 

Máriu. Veď ona je Kráľovnou neba a Kráľovnou mesiaca máj. Vždy pred 

spaním sa k nej pomodlím, poprosím ju o pomoc a ochranu pre mňa 

i pre celú moju rodinu. Zdravas´, Mária... 

 
 

2. máj 

Jn 6, 22 – 29 

  

Milý Pane, 

svätý Štefan bol tvoj mučeník. Znamená to, že ťa miloval až na smrť. 

No dnes nám nehovoríš o jeho smrti, ale o jeho vystupovaní pred 

ľuďmi. Hovoril tak múdro a tak presvedčivo, že sa s ním nikto nevedel 

hádať. Ani mu nevedeli odporovať. Svätý Štefan hovoril o tebe, hlásal 

Evanjelium. Ty si mu dával silu a vkladal slová do úst. 

V múdrych ľuďoch prebýva Duch Svätý. Duch hovorí cez ich ústa. 

Chcel(a) by som, aby aj cez moje ústa hovoril Duch Svätý. Sú chvíle, 

keď vôbec neviem, čo mám povedať. V škole, keď ma skúšajú, ale aj 

napríklad keď sa mi neprajníci vysmievajú a urážajú ma. Vtedy, Pane, 

prosím, hovor cez moje ústa. Neprosím ťa, aby si sa za mňa pripravoval 

do školy. Viem, že sa musím veľa učiť – veď chcem vedieť čo najviac 

o tvojom krásnom svete. No vo chvíľach, keď mi slová zamrznú na 

jazyku, keď neviem, ako ich zo seba dostať von, stoj pri mne a naplň 

ma svojím Duchom Svätým, amen. 

   Kým pôjdem spať... 
 

Matka Spasiteľa, práve ty si pod srdiečkom nosila Pána Ježiša. Dnes 

večer ti chcem poďakovať, že si prijala úlohu, ktorú ti dal náš nebeský 

Otec a stala si sa Matkou Spasiteľa. Starala si sa o neho, hrala si sa s ním 

a učila si ho všetko o našom svete. Keď si poranil koleno, bežal  

do Tvojej náruče. Aj ja chcem bežať k Tebe vždy,  

keď mi je smutno, amen. Zdravas´, Mária... 

 



 

3. máj 

Jn 14, 6 – 14 

„Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?“ 

Pane, v dnešný deň – sviatok sv. Filipa a Jakuba – cítime, akoby si Filipa 

karhal, môj milý Pane. Ty však chceš, aby ti dôveroval úplne, aby išiel 

verne za tebou, pretože ty si cesta, pravda a život. A Filip ti ostal verný až 

do konca, keď položil svoj život za teba. 

Pane, aj ja ti chcem ostať verný/verná až do konca. Chcem kráčať po 

ceste, ktorú mi ukazuješ. A chcem po nej kráčať už dnes. Daj, nech 

nezatváram dvere srdca pred nikým, najmä pred tebou, nech rozdávam 

úsmev a radosť každému, koho dnes stretnem a nech počas dňa 

nezabúdam na teba a čo najčastejšie nech ťa pozdravím krátkou strelnou 

modlitbou. Pomôž mi v tom, môj Pane. 

 

 
                                          

Kým pôjdem spať...   
 

Matka najčistejšia, 

Matka panenská, tvoja čistota je ako diamant, ktorý nám svieti na cestu. 

Prosím, ochraňuj mňa a mojich najbližších od všetkej špiny a zla, aby sme 

sa v čistote aspoň troška podobali na teba. Veď čo obstoja krásne šaty, 

moderný účes a čistulinké telo, keď je v duši špina a zlé pocity? Nič.  

Panna Mária, ďakujem, že stále nad nami držíš ochrannú ruku. 

Zdravas´, Mária... 

4. máj 

Jn 6, 35 – 40 

 

V dnešné ráno, Bože môj, ti chcem poďakovať za včielky. Ako počujeme v 

dnešnom žalme, tvoje diela sú nádherné a všetko tvoje stvorenie je 

zázračné. Včelí úľ je ako také miniatúrne kráľovstvo. Má aj svoju kráľovnú. 

V úli žijú milióny včiel robotníčok a tiež veľmi veľa bojovníkov. Robotníčky 

zbierajú peľ z kvetov, starajú sa o malé bábätká a pracujú zo všetkých síl. 

Bojovníci zabezpečujú ochranu celého včelieho kráľovstva. Každý 

z obyvateľov úľa má svoju úlohu. Výsledkom ich práce je sladký med. 

Naozajstná pochúťka a dokonca liek. Čo mi dá mamička, keď mám 

chrípku? Čaj s medom a s citrónom. Čaj je z byliniek z tvojich lúk. Citrón 

dozrel pod tvojím slnkom. A med nazbierali tvoje neúnavné včielky! 

Jarné lúky sú už teraz rozobzučané pracovitým hmyzom. Tie malé 

stvorenia vstávajú spolu so slnkom. Ich práca končí, keď slniečko 

zapadá. Chválim ťa, Bože, a chcem byť pracovitý(á) ako včielka.       

                                                                                                          
Kým pôjdem spať... 
 

Panna mocná, keď vidím tvoje obrazy a sochy a najmä keď počúvam 

Písma Sväté, som si istý(á), že si krásna a jemná žena. Najkrajšia 

Kráľovná. tvoja moc teda nie je v sile tvojich ramien, ale vo veľkosti 

srdca, do ktorého sa zmestí celý svet. Máš moc rozsievať lásku 

a ochraňovať svoje deti. tvojej moci sa bojí aj samotné zlo.  

Som šťastný(á), že mám takú mocnú Matku. 

Zdravas´, Mária... 



 

5. máj 

Jn 6, 44 – 51 

Živý chlebík, Pane. 

Povedal si nám, že si živý chlieb. Pomôžeš mi to dnes troška lepšie 

pochopiť, prosím? Vieš, nie je ľahké predstaviť si, ako môže chlebík 

žiť. Ľudský chlieb pečie ujo pekár z múky, cesta, z vody. Z čoho sa 

pripravuje živý chlieb? Z lásky? Prečo sa nám ty sám dávaš za pokrm? 

Viem, že si ukrytý v Eucharistii. Počas svätej omše sa chlebík na oltári 

premení na tvoje živé Telo. Od chvíle premenenia teda už na oltári 

neležia biele oblátky, ale ty. Preto máme takú veľkú úctu k Eucharistii. 

Dotknúť sa jej môže len pán farár a prijímať ju môže len človek, ktorý 

sa očistil na svätej spovedi. 

Prvé sväté prijímanie je pre každého veľká slávnosť. Vieš, obyčajný 

chlebík jeme po celý život od chvíle, keď sa malé dieťatko prestane 

živiť len mliekom, až po starobu. Ale ty si Živý chlieb, teba si musíme 

zaslúžiť! Zaslúžime si ťa, keď sme láskaví a čistí. Ty chceš, Pane, aby 

ťa každý z nás často prijímal a bez prestania ľúbil. Kiežby sa tvoja 

túžba splnila... 

              
 

Kým pôjdem spať...   
 

Uzdravenie hriešnikov, tak ťa, milá Mária, volajú. Matka naša, koľko ľudí sa 

už k tebe utiekalo v čase choroby? Koľko ľudí ti denne ďakuje za pomoc a 

uzdravenie? Nielen na slávnych pútnických miestach. Aj na Slovensku je 

veľa tvojich kaplniek a pri nich mnoho tabuliek s poďakovaním.  

Materinsky sa o nás staráš v chorobe. Si úžasná. 

Zdravas´, Mária... 

6. máj 

Jn 6, 52 – 59 

Pozri Pane, aká radosť a teplo svieti z obrázku, ktorý ti z lásky vyfarbím 

v dnešný deň. Pozri, ako dobre sa cíti káčatko, keď môže plávať blízko 

svojej mamy. Hoci pláva na hladine hlbokého jazera a vôbec si nemôže 

byť isté, či za kríkom nečíha líška alebo poľovník s puškou. Je pri svojej 

mame, počuje jej hlas, nasleduje ju všade, kam sa vyberie, tak sa cíti 

dobre. A slnko na káčatko i na jeho matku svieti z neba, aby im bolo 

spolu krásne. 

Túžim byť tým malým káčatkom. V blízkosti svojich najbližších, vo 

svojej rodine, sa nikdy necítim sám(a). No nebol(a) by som šťastný(á), 

keby na nás všetkých nesvietila z neba tvoja láska. Modrá svieža voda, 

blízkosť mojej mamy a tvoja láska – čo viac si môžem želať?      

                                                                                                                          Kým pôjdem spať... 
 

Panna Mária. Ty si potešením zarmútených. Keď vidím, ako Boh stvoril 

všetko s láskou a nádherne, teší ma to a v srdci cítim skutočné šťastie. 

Stačí sa pozrieť na krásu kvetu, počúvať bzukot včely, ktorá sa k nemu 

blíži, aby aj ona robila svoju dôležitú prácu, ktorú jej určil Stvoriteľ. Ak 

budem aj ja robiť všetko, čo mám, budem tým oslavovať Boha.  

Mária, pomôž mi nezabúdať na to. Zdravas´, Mária... 



 

7. máj 

Jn 6, 60 – 69 

Milý Ježiš, 

keď si pred svojím umučením povedal, že budeme jesť tvoje telo a piť 

tvoju krv, mnohí, ktorí to vtedy počuli, odišli. Hundrali si popod nos: 

„Tvrdá je to reč.“ Vari sme diví vlci, aby sme jedli niečie telo? Ako 

môžeme jesť tvoje telo? Samozrejme, vtedajší tvoji poslucháči 

nevedeli, že ustanovíš oltárnu sviatosť a že po tvojom veľkonočnom 

víťazstve budú miliardy ľudí prijímať tvoje telo a piť tvoju krv. Už 

sme sa učili, že sa skrze kňaza na oltári premení chlieb na tvoje telo 

a víno sa premení na tvoju krv. No pochopiť to celkom – to je pre mňa 

ešte priťažké. Viem však, že všetko, čo ty hovoríš, je pravda. Keď 

budem väčší(ia) určite budem viac rozumieť tajomstvu Eucharistie. 

Zatiaľ s dôverou zostanem s tebou. Neodídem ako tvoji nerozumní 

poslucháči. Chcel(a) by som odpovedať ako tvoji učeníci: „Pane, 

neodídem. Kam by som išiel(la)?“   

            

 

 

 

 

Kým pôjdem spať...   
 

Ty si kráľovná prorokov, Panna Mária. Dodržať slovo nie je vždy ľahké. 

Najmä my, deti, sa to ešte musíme naučiť. Ty si naša pomocnica, 

prosím, nauč ma vážiť svoje slová, aby som nikomu neublížil(a) a aby 

moje slová neboli zbytočné. Pomôž mi dodržať slovo, každý sľub, 

ktorý niekomu dám, amen. 

Zdravas´, Mária... 

8. máj 

Jn 10, 27 – 30 

Ovečka, ovečka, 

jarné jahniatko! Aké nežné, mäkučké a bielučké je mláďa ovečky. Pane, 

prečo si nás, tvoje deti, prirovnával práve k ovciam? Si Dobrý pastier, 

opatruješ a ochraňuješ každého jedného z nás. Potrebujeme tvoju 

ochranu, pretože na ovce si často brúsi zuby zlý zubatý vlk! Má chuť 

na ovčie mäsko, tak vymýšľa všelijaké finty a klamstvá, aby ovečky 

oklamal. Hľadá škáru v plote, dieru alebo oslabené miesto, kadiaľ by 

mohol vojsť. Najradšej však je, keď mu ovce samé otvoria bránu – 

vtedy si bez námahy pochutná. Našťastie ovečky majú svojho Pastiera, 

ktorý dáva pozor na vlkov a vôbec - ani len najmenej - sa ich nebojí. Čo 

by si ovečky bez Pastiera počali? Veď by všetky prišli o život...stali by 

sa obeťou zlého vlka, alebo by sa od strachu rozpŕchli po svete. 

Pane, keď sa ti stratí hoci aj tá najmenšia ovečka, hľadáš ju a nevzdáš 

sa, kým ju nenájdeš. Tak veľmi nás ľúbiš... 

                     Kým pôjdem spať... 
 

Kráľovná anjelov, aj tak ťa nazývajú. Si taká krásna, že sa ti anjeli v nebi 

klaňajú. Slúžia ti ako Kráľovnej neba. Pre tvoju lásku a nesmiernu dobrotu 

si tou najvzácnejšou ženou, ktorá kedy kráčali po zemi aj po nebi. Panna 

Mária, prosím, nauč ma tak ľúbiť Pána Boha, 

ako ho ty ľúbiš, amen. 

Zdravas´, Mária... 



 

9. máj 

Jn 10, 1 – 10 

Pane, známeho blízkeho človeka vpustíme do svojho domu s veľkou 

radosťou. Ešte mu aj vyjdeme v ústrety. Keď prichádzajú priatelia, moji 

rodičia pre nich pripravia pohostenie. Ja tiež pomáham pri príprave dobrôt 

pre hostí. Pripravíme pre nich tie najlepšie pochúťky. Jedni priatelia sú 

nám takí blízki, že im dali moji rodičia kľúče od domu. Keď sme 

odcestovaní, prídu k nám a skontrolujú, či je náš dom v poriadku. 

No pred zlodejom zatvárame na sedem zámkov. Zabezpečenia a alarmy, 

bezpečnostné dvere, špeciálne zámky – čo všetko sme ochotní urobiť, 

aby sa k nám zlý votrelec nedostal? 

Pane, hovoríš, že kto nevchádza do ovčinca hlavnou bránou, ale 

všelijakými dierami v plote, ten je zlodej. 

Náš milý Pastier, opatruj nás, svoje ovečky, a opatruj bránu vo dne 

v noci, aby sa k nám nedostal ani zlodej ani zlý vlk, prosím.    

                                 
Kým pôjdem spať...  
 

Kráľovná apoštolov. Pod krížom ti tvoj Syn povedal, aby si sa stala Jánovou 

matkou. Tak si sa stala Matkou a Kráľovnou všetkých apoštolov a všetkých 

ľudí na svete. Apoštoli, anjeli aj všetci svätí sa ti v nebi klaňajú. Dovoľ aj 

mne, milá Matka, dnes večer sa ti pokloniť a povedať, ako veľmi ťa ľúbim, 

amen. 

Zdravas´, Mária... 

10. máj 

Jn 15, 9 – 17 

Aké je to zvláštne, 

Židia nechceli prijať pravdu o tom, kým Pán Ježiš je. Nechceli uveriť, že 

pred nimi stojí Boh.  

Kým je pre teba Pán Ježiš? Zamysli sa nad tým.  

Pán Ježiš je Bohom – a napriek tomu, že ním je, je tvojím priateľom. Nie je 

niekým veľmi vzdialeným – prišiel na zem, aby sa nám priblížil, aby žil tak, 

ako my – len bez hriechu. 

Pane, chcem aj dnes budovať naše priateľstvo – viac sa s tebou rozprávať 

a viac žiť tak, ako ty. 

                                          

                                     
Kým pôjdem spať... 
 

Panna najmúdrejšia. Keď počúvam Písmo Sväté, premýšľam, aké školy 

boli v časoch, keď si bola malým dievčatkom. Veľmi sa mi páči 

rozprávanie starej mamy z jej detstva. Keby som tak mohol(la) počuť, kto 

a ako teba, Panna najmúdrejšia, učil o našom svete. Kto ťa učil ľúbiť 

Nebeského Ocka a všetkých ľudí tak veľmi, veľmi, veľmi? 

Zdravas´, Mária... 

 



 

11. máj 

Jn 12, 44 – 50 
 

Dnes ráno premýšľam, Pane, 

čo všetko si nám povedal o sebe. Hovoríš, že si Cesta, Pravda, a Život. 

Nazývame ťa aj Láskou a veľmi často v Biblii hovoríš, že si naše Svetlo. 

A že si preto prišiel na svet, preto si toľko trpel, zomrel a vstal z mŕtvych, 

aby sme mohli žiť vo svetle. Aby sme sa nemuseli báť tmy. Čo je to tma? 

Keď sa slnko uloží do postele, na svete zavládne tma. Počas jasnej noci je 

tá tma ozdobená miliónmi hviezd. Potešuješ nás hviezdami, nebeský 

Ocko, aj tak sa však cítime šťastnejší, keď žiari  slnko jasného dňa. Vo 

svetle je všetko jasné. V tmavej izbe strašia tiene, keď chcem kráčať 

v tme, narážam do vecí, potkýnam sa a bojím sa, pretože nedokážem 

vidieť veci také, ako naozaj sú. Svetlo všade prináša radosť a pravdu. Si 

naše svetlo! Začína sa deň, kráľovstvo tvojho svetla. Dnes ďakujem za 

svetlo, za slnko, za radosť, ktorú nám svetlo prináša! 

 

                                                                                                  

Kým pôjdem spať...  
 

Kráľovná panien, keď Ťa navštívil Archanjel Gabriel, oznámil ti veľmi 

zvláštnu vec. Že sa staneš Matkou nášho Pána a pritom zostaneš Pannou. 

ty si najčistejšia Panna. Si taká krásna a dobručká!!! Teraz si 

kráľovnou neba a mamičkou všetkých ľudí. 

Zdravas´, Mária... 

12. máj 

Jn 13 16 – 20 

Umývanie nôh učeníkom – to je naozaj nepochopiteľné gesto. Ako veľmi 

sa Boh skláňa k človekovi! Najprv apoštolom umyje nohy a potom povie: 

Ja Som...   

Áno, taký je náš Boh, chce sa dať poznať nám ľuďom, chce nás učiť, čo je 

to služba! Veď my ľudia sa v tomto ohľade máme stále čo učiť! Skutočne 

poslúžiť blížnemu znamená urobiť to len tak, bez nároku na odmenu. Iba 

preto, že mi na tom druhom záleží...  

Komu dnes poslúžim s týmto úmyslom?  

 

Kým pôjdem spať... 
 

Kráľovná všetkých svätých! Všetci, ktorí sa nechali viesť Duchom 

Svätým, celý život ťa poslúchali a snažili sa byť dobrí, stali sa svätými 

a teraz sú s tebou v nebi. Už ich nič netrápi, sú šťastní a navždy sa 

budú tešiť z tvojej prítomnosti. Kráľovná naša, pomáhaj mne aj mojim 

blízkym, aby sme sa k nim raz pripojili, amen. 

Zdravas´, Mária... 



 

13. máj 

Jn 14, 1 – 6  

„Ja som cesta, pravda a život.“ 

Pekne si to povedal, Pane. Vysvetlíš mi, prosím, čo to znamená? Viem, 

že si môj život. Si tiež večný život. Pravdivosť a všemohúcnosť – to sú 

tvoje vlastnosti. Všetko vieš a poznáš pravdu o každom z nás. Vieš, čo 

sa stalo a čo sa ešte stane. No čo znamená, že si cesta? 

Poznám dlhé, krátke, zakrútené, kľukaté cesty. Lesné alebo horské 

cestičky naozaj milujem – najmä, keď sa po nich nemusím ponáhľať. 

Len tak sa krásne túlať, ach. Ak ty si cesta, kráčam po tebe? Kráčam 

skôr s tebou, Pane, lebo len ty poznáš smer a len ty vieš, kam spolu 

ideme. 

Buď mojou cestou, prosím. Buď mojou lesnou cestičkou. Túžim 

nasledovať tvoj smer, lebo len ty ma prevedieš celým životom. Len ty 

ma privedieš do neba. Dnešný deň si budem všímať všetky cesty, po 

ktorých prejdem – pešo, v aute či v autobuse. Dobre, že máme cesty. 

Ako by sme sa bez nich dostali jeden k druhému? 

                      

Kým pôjdem spať...  
 

Kráľovná do neba vzatá. Ešte to je úžasné, že si odišla do nebíčka aj so 

svojím telom. Ľudia nechávajú svoje telá na zemi. Idú do neba len ako 

dušičky. Tvoj Syn si Ťa k sebe zavolal, aby ste už naveky mohli byť 

spolu a kraľovať nám všetkým. Panna Mária, oroduj tam za nás 

všetkých, amen. 

Zdravas´, Mária... 

14. máj 

Jn 14, 7 - 14 

Milý Bože, 

po zrade, ktorú spáchal Judáš, bolo tvojich apoštolov a jedného menej. 

Judášovo miesto bolo prázdne. Viacerí sa uchádzali o toto miesto, tak 

apoštoli losovali. A Matej bol ten, na koho padol lós. Takéto veci sa 

dejú stále. Jasné, že nemožno porovnať výber nového apoštola s našimi 

súťažami, ale vieš, cítim sa zvláštne, keď som v takej súťaži a čakám, 

či víťazom budem ja. Nemám veľmi šťastie. V tombole som ešte 

nevyhral(a), v škole ma pani učiteľka veľmi často nevyberie, keď 

niekoho potrebuje... Asi preto, že sa veľmi nehlásim. Mám strach, Pane, 

že nevyhrám. Vylosujú niekoho iného. 

Áno, viem, že víťaz môže byť len jeden. Že záleží na šťastí. Ale 

myslím, že zálež najmä na tvojej vôli. Ak mi niečo nevyjde, možno to 

nebola správna cesta pre mňa. Hoci to vtedy bolí, skúsim sa naučiť 

radovať a veriť, že je to tvoja vôľa. A ty predsa nikdy neurobíš nič, 

čo by mi uškodilo. Mojou najväčšou výhrou si ty. Nauč ma byť 

statočným(ou), prosím.      

                                                                               
 

Kým pôjdem spať... 
 

Panna Mária, ty vieš, kedy 

som smutný(á). Keď mi 

nevyjde nejaká súťaž.  

Najmä, ak som sa na ňu  

veľmi dlho pripravoval(a) 

a tešil(a). Som smutný(á),  

ak sa pre mňa trápia moji blízki.  

Keď nevyhrám, neuspejem,  

sklamem. Buď mi potešením  

a rovnako všetkým ľuďom, ktorí sú dnes smutní, amen. 

Zdravas´, Mária... 

 



 

15. máj 
Jn 13,31-33a.34-35 

Prikázania! 

Pane, nám deťom každý deň dospelí prikazujú čo a ako máme robiť. 

Ďalšie veľmi dôležité príkazy počúvame v škole. Desať tvojich - Božích 

prikázaní sme sa už učili na hodine náboženstva. Pravidiel je naozaj 

dosť. Občas sa stane, že si niektoré popletiem. Viem, že sú veľmi 

dôležité, aby tento svet fungoval, aby sme boli zdraví a šťastní. 

Jedno Tvoje prikázanie je však nad všetky ostatné. Vo svojej dnešnej 

modlitbe chcem hovoriť práve o ňom. Volá sa PRIKÁZANIE LÁSKY 

a prikazuje nám, aby sme sa navzájom milovali. Hovoríš, Pane, že mám 

mať rád(a) všetkých ľudí , aj svojich nepriateľov. Nie je to ľahké. 

Veď ja ani neviem vysvetliť, č to tá láska je.. Alebo viem? Dnes 

popremýšľam, čo znamená toto tajomné krásne slovo. Akú farbu a akú 

veľkosť má láska? Kde ju môžem nájsť? Ako ju môžem rozdávať? 

A kto ju dáva mne? Popremýšľam a večer napíšem, čo som zistil(a).       

                                      
 

Kým pôjdem spať...  
 

Kráľovná rodiny, ty sa staráš o našu rodinu a ako pomoc nám posielaš aj 

kňazov. Ďakujem ti aj za nášho kňaza 

__________________________________________________ 

Stoj pri ňom aj vo chvíľach, keď sa bude cítiť sám, keď bude unavený, 

preťažený.  

Zdravas´, Mária... 

16. máj 

Jn 14, 21 – 26 

 

 
Láska má takú vlastnosť, že sa dokáže rozširovať ďalej a ďalej. A čím viac 

lásky dávame, tým viac jej sami máme!  

Sami od seba by sme lásky neboli schopní, ale Pán Boh nás miluje ako 

prvý a on nám dáva „návod“, ako správne milovať. Možno ti to znie 

zvláštne, ale je to tak: návod pre lásku nájdeš v Desatore. Boh je ten, 

ktorý prvý miluje a zákon lásky vpísal do tvojho srdiečka.  

Pane, dnes chcem prejavovať lásku tak, ako si ma to ty naučil – chcem 

robiť všetko tak, ako to ty chceš, 

    

                                                                                 

Kým pôjdem spať... 
 

Kráľovná pokoja, 

každá rodina je šťastná vtedy,  

keď v nej vládne láska a pokoj.  

Láska všetkých zohrieva  

a pokoj ich napĺňa istotou a šťastím. Pokoj cítim 

vtedy, keď sme všetci spolu, všetci zdraví, keď sa nehádame 

a nemusíme sa báť ničoho zlého.  

Panna Mária, prosím o mier a pokoj pre všetky rodiny. Teraz najmä pre 

všetkých na Ukrajine a pre všetkých ľudí na celom svete, amen. 

Zdravas´, Mária... 



 

17. máj 

Jn 14, 27 – 31a 

 
 

Poznám jednu krásnu pieseň, 

ktorá sa presne hodí k dnešnému čítaniu. Je o pokoji a spieva sa takto: 

„Pokoj nechávam vám, 

svoj pokoj dávam vám, 

nie, ako ho chcel dávať svet...“ 

Dnes si pripomíname tvoj odchod do neba k Ockovi. Mali by sme byť 

smutní, že si nezostal s nami - tu na svete. Škoda, že ťa nemôžeme 

vidieť a dotknúť sa ťa. No išiel si domov, za svojím Ockom. A nenechal 

si na zemi svojich učeníkov len tak, bez pomoci. Zoslal si na nich Ducha 

Svätého a nechal si im pokoj. Vďaka tomu pokoju sa nebáli ani väzenia, 

ani mučenia, ani výsmechu. Ako len museli zúriť ich nepriatelia, keď 

videli, s akým pokojom prijímajú hrozné tresty aj rozsudky smrti. Hihi, 

nepriatelia nevedeli, že pokoj tvojich vyznávačov nie je pozemský, ale 

že ho dostali z neba. A teda nik na svete ho nemôže poraziť. Si úžasný, 

Pane! 

                     
 
Kým pôjdem spať...  
 

Panna Mária, ty miluješ deti ako naša láskavá Mama. Je skvelé, že okrem 

pozemskej mamičky máme aj nebeskú. Veľakrát som už pocítil(a) tvoju 

ochrannú ruku a dnes večer ti z celého srdca ďakujem za tvoju lásku, amen. 

Zdravas´, Mária... 

18. máj 

Jn 15, 1 – 8 

 

Čistota je vzácna čnosť, nazývame ju aj anjelskou čnosťou. Svet, v ktorom 

žijeme, by nás chcel presvedčiť, že čistota je niečo nemoderné. Nedajme 

sa však zlákať ani pomýliť. Iba tí, ktorí majú čisté srdce, majú prisľúbené 

nebo...  

Nemusím vidieť a počuť všetko. Moje telo je chrámom, v ktorom má prvé 

miesto Pán Boh. Nevpustím si doň špinu nepekných slov a neúctivých 

pohľadov na ľudské telo.  

Pane, dnes ťa chcem prosiť o to, aby bolo moje srdce vždy čisté.    

 

 

                     

Kým pôjdem spať... 
 

Poslušne si súhlasila s Božím plánom, milovaná Panna Mária. Nebeský 

Otec, Syn i Duch Svätý tak mohli zachrániť celý svet. Bez tvojho 

súhlasu by sme sa dnes nemohli radovať z Ježišovho víťazstva. Kiežby 

som sa aj ja stal(a) takým(ou) poslušným(ou) ako ty... 

Zdravas´, Mária... 



 

19. máj 

Jn 15, 9 – 11 

 
 

Pane, 

čo je to úplná radosť? Koľko jej mám mať, aby mi z nej už nič 

nechýbalo? A ako ju budem vedieť odmerať? 

Môžem skúsiť premýšľať, kedy cítim radosť... Najväčšiu radosť mám, 

keď dostanem krásny darček. Alebo nie – myslím, že ešte viac sa teším, 

keď ma naši pochvália a keď mám úspech v škole, keď vyhrá môj tím, 

keď dám gól. Je veľmi ťažké rozhodnúť, ktorá radosť je na svete 

najväčšia. 

Dnes sa opýtam dospelých, kedy majú najväčšiu radosť, ako ich môžem 

najviac potešiť. Možno mi prezradia, po akom darčeku túžia a ja si naň 

začnem šetriť. Všetko ti poviem vo večernej modlitbe, Pane môj.     

 

                 

Kým pôjdem spať...  
 

Všetky kvety na lúke kvitnú pre teba, Panna Mária. Len sa pozri, koľko 

ich teraz v máji žiari v zelenej tráve! Nie sú úžasné? Zaslúžiš si všetku 

krásu tohto sveta, lebo ty sama si najkrajšia ruža v Božej záhrade. 

Máj je plný kvetov a lásky! 

Zdravas´, Mária... 

20. máj 

Jn 15, 12 – 17 

 

Vieš, v čom je zásadný rozdiel medzi sluhom a priateľom? Odpoveď 

nachádzaš priamo v evanjeliovej stati. Sluha naozaj nevie, čo robí jeho 

pán. Jeho úloha sa začína rozkazom a končí sa jeho splnením. Potom 

zavrie dvere a ide domov. Priateľ je na tom lepšie. Priateľstvo, to už je 

vzťah ľudí, ktorí sa poznajú. Dobrý priateľ je pri tebe vždy, keď to 

potrebuješ. Vie poradiť, povzbudiť, vypočuť. Zdieľate radostné i smutné 

udalosti. Dobrý priateľ, to je hotový poklad!!! 

Pane, ďakujem za mojich priateľov                                                                     

 

Kým pôjdem spať... 
 

Si ožiarená slnkom a hviezdami 

a všetkými nebeskými krásami.  

Ty samotná si však tá najkrajšia 

hviezda. Vari môže nejaký  

drahokam či šperk zatieniť  

tvoju krásu? 

Nemôže, pretože tvoja krása  

prúdi z tvojho srdca. Milovaná Matka, 

opatruj ma a ochraňuj, aby som aj ja mohol(la) žiariť takou 

krásou, ktorá mi presvitá zo srdiečka, amen. 

Zdravas´, Mária... 



 

21. máj 

Jn 15, 18 – 21 

 
 

Ocko môj, 

my ľudia občas používame veľmi zvláštny meter. Zdá sa mi, akoby sme 

boli popletení. Napríklad, keď hovoríme o našej veľkosti. Muž, ktorý 

má dva metre je vraj „menší“ ako jeho nadriadený v práci – ako jeho 

šéf, hoci ten má ledva meter šesťdesiat. Niektorí moji spolužiaci mi 

dávajú najavo, že sú „väčší“ ako ja, hoci som ich už prerástol(la) aspoň 

o päť centimetrov. Ako je to? Keď neberieme do úvahy centimetre, 

ako sa potom meria naša veľkosť? 

V Písme svätom som často počul(a), že kto je najmenší bude najväčší. 

Alebo že máme byť najmenší spomedzi všetkých. Aj dnes počúvam 

o veľkosti sluhu a jeho pána. Kto z nich je väčší? Kto má väčšiu 

hodnotu? Dnes už našťastie nemáme sluhov a pánov, aj tak si však 

mnohí ľudia myslia, že sú viac dôležití a vzácnejší ako iní. Ako dobre, 

Pane, že nie si človek! V tvojich očiach sú najväčší tí maličkí – čistí 

a nevinní. Pomôž mi, prosím, aby som sa nikdy nad nikoho 

nevyvyšovala(a). Nie len dnes, ale po celý môj život, amen. 

                        

Kým pôjdem spať...  
 

Panna Mária, môžem ťa vidieť v našich kostoloch a kaplnkách. Vždy si 

veľmi krásna a žiarivá. Tvoja tvár svieti nežnosťou. Tvoje šaty majú 

belasú alebo snehobielu farbu, sú jemné a čistulinké. Často stojíš 

medzi kvetmi. Usmievaš sa na mňa. Panna Mária, si prekrásna. 

Ľúbim ťa a ďakujem za tvoju krásu, amen. 

Zdravas´, Mária... 

22. máj 

Jn 14, 23 – 29 

 

 
To sa ti ľahko, povie, milý Bože, 

že sa mám správať tak, aby sa mi srdce nevzrušovalo a nestrachovalo. 

Lenže na svete je toľko vecí, toľko situácií, keď zostať chladným je 

hádam nemožné. Som ešte dieťa, predsa sa denne nahnevám, zarmútim, 

bláznivo poteším, alebo zľaknem. Srdiečko sa mi vtedy rozbúcha ako 

zvon. Darmo mu dohováram, aby sa upokojilo. Nepočúvne. A občas ma 

ešte aj prezradí červeňou na lícach, takže celé moje okolie vie, že sa 

v mojom vnútri niečo deje. A veru často by som to chcel(a) zakryť. 

Chceš, aby som sa nikdy netešil(a) ani nikdy neplakal(a)? Určite nie. To 

predsa ani nie je možné. Naopak, chceš, aby som bol(a) citlivý(á) 

a vnímavý(á) na všetko, čo je okolo mňa. Aby som cítil(a) radosť 

a bolesť iných ľudí. Ako sa mi však potom srdce nemá rozbúchať? 

Viem, chceš mi povedať, že sa mám vždy spoľahnúť na teba. V každej 

situácii. Nech prežívam čokoľvek, keď si so mnou, nemusím sa báť. 

Pane, vezmi si dnes do opatery moje srdiečko. Obetujem ti všetko, čo 

sa v ňom odohrá, amen.    

                                            

Kým pôjdem spať... 
  

Pod tvoju ochranu sa utiekam,  

svätá Božia Rodička,  

pretože nikde by 

mi nebolo tak krásne  

a nikde by som sa necítil(a) tak bezpečne. 

Modlitba o tvojej ochrane hovorí presne to, čo cítime my, drobné 

pozemské deti. Čo by boli deti bez Matky? Len úbohé siroty. No ty si 

naša ochrankyňa, cítime sa s tebou v bezpečí. Amen. 

Zdravas´, Mária... 



 

23. máj 

Jn 15,26–16,4a 
 

Hudba je liečivá, však? 

Pane, ešte som nezažil(a) ani jednu svätú omšu, ktorá by bola bez 

hudby. Ak aj pán organista v našom kostolíku ochorel, spievali sme bez 

organu. Nerecitovali sme však –pekne sme spievali. Hudba je ti vzácna. 

Aj ja ju mám rád(a). A lieči, lebo, keď cítim smútok, rozveselí ma. 

V dnešnom žalme sa spieva o tom, že chceš od nás počuť pieseň novú. 

Každý deň novú nemôžeme spievať. Tak veľa ich nepoznáme. No cítim, 

že tak si to nemyslel... 

Tvoj zákon, milý Ježiš, sa tiež nazýva Nový. Priniesol si nám ho na svet 

preto, aby sme sa mali viac radi. A tak aj naše piesne, ktoré ti 

posielame do neba, by mali odrážať našu lásku. Ako zrkadlo odráža 

obraz. Nechceš počuť naše tóny, aj keby ich hral virtuóz. Milšia je ti 

moja detská pesnička, hoci sa do nej zatúla aj falošný zvuk. Ak je však 

plná lásky, pre teba, je tou najvzácnejšou NOVOU piesňou. 

Vďaka, Pane, za hudbu.        

                              Kým pôjdem spať...  
 

Aj dnes myslím na teba, Panna Mária a chcem ti sľúbiť,  

že počas všetkých tvojich sviatkov  

budem pri tebe. Chcem na teba často myslieť, úprimne a zo srdca sa k tebe 

modliť a vždy sa chcem spoliehať na tvoju pomoc a ochranu. 

Zdravas´, Mária... 

 

24. máj 

Jn 16, 5 – 11 

 

Pane,  

v kostole počujem veľa slov, ktoré znejú strašne vznešene. Mnohým veľmi 

ťažko rozumiem. Slová s veľkou váhou. Napríklad hriech a spravodlivosť.  

Prvé slovo je ťažké ako kameň. Myslím, že aj dospelí majú z neho strach. 

Sú veľmi smutní, keď sa o ňom hovorí. Druhé slovo – spravodlivosť – je 

zasa tak veľmi dôležité, že sa o ňom píšu hrubé knihy plné zákonov. Páni 

sudcovia študujú veľmi dlho, aby poznali, čo je spravodlivé a čo nie.  

Pane, keď vyrastiem, budem rozumieť dôležitým slovám. Prosím, nedovoľ, 

aby som im rozumel(a) nesprávne. Chcem sa naučiť, čo naozaj 

znamenajú. Keď budem vedieť, čo je zlé a čo dobré, budem dospelý(á), 

však? 

                                                           

Kým pôjdem spať... 
 

Ruža tajomná, dávam ti kvety  

drobných skutkov tohto dňa.  

Čo dobré sa mi dnes podarilo? 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Zdravas´, Mária... 



 

25. máj 

Jn 16, 12 - 15 
 

Lož, klamstvo. 

Milý Bože, už sa mi stalo, že som uveril(a) klamstvu. Neviem, ako sa to 

stalo. Vyzeralo tak veľmi pravdivo... Prečo nie je jasné, čo je lož? Bolo 

by to také ľahké... Klamstvo by mohlo napríklad smrdieť. Keby mi 

niekto klamal, cítil(a) by som hrozný zápach a nenechal(a) by som sa 

nachytať. Alebo by naozaj mohli rásť klamárom oslie uši. Ako 

v rozprávke. Ach, klamstvo je občas naozaj zamaskované za pravdu tak 

dokonale, že vôbec to nie možné rozoznať. O to viac potom bolí, keď sa 

ukáže, ako hlúpo sme naleteli. 

Milý Pane, y vravíš, že si Pravda. Prosím teda len o jedno. Nauč ma 

spoznať ťa a rozoznať ťa. Aby ma zlo už nemohlo oklamať, amen. 

 
Kým pôjdem spať...  
 

Mária, ty si pre mňa krásnym obrazom plným kvetov –  

tak, ako je mesiac máj zo všetkých strán rozkvitnutý.  

Chcem ti dnes dať kytičku drobných kvietkov, ktoré predstavujú dobré skutky 

dnešného dňa. Koľko kvetov ti dám?  

Zdravas´, Mária... 

 

26. máj 

Lk 24, 46 - 53 

Keby som tak videl(a), 

ako vystupuješ do neba! Milovaný Ježiš, to musela byť nádhera!!! 

Vznášal si sa na oblakoch stále vyššie a bližšie k svojmu Nebeskému 

Otcovi. Ľahulinko ako vánok. Keď o tom počúvam, predstavujem si, aký 

si žiarivý a vznešený. Ozajstný Kráľ. 

Premýšľam, ako sa vtedy cítili apoštoli – tvoji najbližší. A ako tvoja 

Matka, Panna Mária. Museli cítiť veľké šťastie, ale aj závan smútku. 

Veď si od nich odchádzal! 

Vystúpil si do neba. Tam sedíš po pravici svojho Otca – a predsa si 

blízko každého z nás. Anjeli ti spievajú, nebo sa raduje. Kto z ľudí by 

si to pomyslel vo chvíli, keď si zomieral na kríži? Tvoje cesty, Bože, sú 

zázračné a nádherné, amen.      

               Kým pôjdem spať... 
 

Panna Mária, aj dnes si bola pri mne a prihovárala si sa za mňa.  

Na znak mojej úcty k tebe sa dnes chcem k tebe  

skloniť s krátkou modlitbou. 

Zdravas´, Mária... 



 

27. máj 

Jn 16, 20 – 23a 

 
 

Keby som mal(a) teraz odcestovať na pustý ostrov, čo by som si vzal(a) 

so sebou? Ktorá vec je pre mňa najdôležitejšia na svete? Dnes 

popremýšľam, čo je mi také drahé, čo je pre mňa skutočným pokladom. 

Keď začnem od rána, do večera napočítam strašne veľa vecí, bez 

ktorých si neviem predstaviť život. Ako ich však všetky popratať do 

jednej truhlice na poklad? A čo ak mi moju truhlicu s pokladmi niekto 

vezme? 

Najlepšie by bolo vziať si také poklady, ktoré by mi nik na svete 

nemohol vziať. 

V dnešnom čítaní sa spomína radosť. Hovoríš, Pane, že radosť, ak je 

ozajstná a hlboká, nám nik nevezme. Vložím ju teda do truhlice. 

A priložím aj lásku a vieru, aby tej radosti nebolo smutno. 

Pane, pomôž mi, stráž moju radosť, aby mi ju nik nemohol vziať, amen. 

 Kým pôjdem spať...  
 

Aj v tento májový deň myslím na teba, Panna Mária a chcem ti sľúbiť, že 

chcem byť stále pri tebe. Chcem na teba často myslieť, úprimne a zo srdca 

sa k tebe modliť a vždy sa chcem spoliehať na tvoju ochranu, milovaná 

Mamička. 

Zdravas´, Mária... 

Kam letia moje prosby? 

Pane, kde skončia? Som len jedno z miliardy detí, ktoré Ti možno dnes 

ráno posielajú modlitbu. Dnes sa modlím za to, aby všetky modlitby 

všetkých detí na svete boli vypočuté. Ale ako je možné, že všetky 

vypočuješ, ako sa Ti v nebi nepopletú a nepomiešajú? Hovoríš nám, aby 

sme prosili a Ty nás vypočuješ. A kto klope, tomu otvoria dvere. 

Ty si láskavý a miluješ ma, vieš, po čom túžim. Vieš, o čo Ťa prosím. 

Moje modlitby aj modlitby ostatných detí i dospelých letia do neba ako 

vypustené balóniky. Vysoko, vysoko, k Tvojim ušiam. Ak si niekto myslí, 

že jeho modlitbu si nevypočul, nemá pravdu. Lebo Ty vypočuješ každú 

modlitbu. Ale splníš ju len vtedy a tak, aby bol šťastný ten, kto prosí. 

Na jeho spásu a na Tvoju slávu. Lebo sú aj modlitby, ktorých splnenie 

by nám uškodilo, však? Ty nám nikdy neuškodíš a vždy vypočuješ naše 

najhlbšie túžby. Plníš ich, ó, Pane, si úžasný!!!     

 
                                                

Kým pôjdem spať...  
 

Mária, podarilo sa mi dnes na teba spomenúť a poslať ti aspoň krátku strelnú 

modlitbu? Prepáč, ak som zabudol (zabudla). 

Pomôž mi viac, nech Ti čo najčastejšie opakujem, ako ťa mám rád (rada). 

Zdravas´, Mária... 

28. máj 

Jn 16, 20 – 23a 

 
 



 

29. máj 

Jn 17, 20 – 26 
 

Milovaný Ocko, 

chceš, aby sme držali spolu. Myslím všetci my, ktorí ťa ľúbime. 

A chceš, aby sme boli jednotní. Aby sa obrátili aj hriešnici a ľudia, 

ktorí zablúdili. Aby sme boli všetci jedno. 

Predstavujem si to ako skladačku. Ja som jeden dielik, moja maminka 

druhý, moja sestrička tretí, a tak ďalej. Miliardy dielikov. Túžiš po 

tom, aby sme spolu vytvorili krásny obraz. Aby sme všetci boli jedno. 

Ale nie aby sme boli rovnakí, veď koho by bavila skladačka, v ktorej by 

všetky dieliky vyzerali rovnako. Keby mali rovnakú farbu a tvar, obraz 

by veru nevyzeral dobre. Každý z nás je jedinečný inak farebný a inak 

vyrezaný dielik. Ak sa poskladáme, pochytáme sa navzájom za ruky a za 

srdiečka, ty sa na nás pozrieš a uvidíš, aké krásne je tvoje dielo. Už 

rozumiem, prečo si smutný, keď sa stratia niektorí ľudia. Sú ako 

stratené dieliky. Prosím, pohľadaj nás všetkých, aby sme už nikdy, 

nikdy, nevypadli z tvojho nádherného obrazu, amen. 

                          

Kým pôjdem spať...   
 

Hviezda ranná, Panna Mária, ty si hviezda, 

ktorá svieti na cestu všetkým, čo zablúdili a teraz hľadajú cestu 

naspäť. Kto sa stratil, nemusí sa báť. Ty mu budeš svietiť ako maják, 

ako hviezda, ktorá zmení tmavú noc na ranný úsvit. 

Ďakujem ti, Matka, že mi ukazuješ cestu.  

Zdravas´, Mária... 

 

30. máj 

Jn 16, 29 – 33 
 

 
Pane, premohol si svet. 

Hriešnici sa z neho tratia tak rýchlo, ako sa topí vosk na sviečke. Tak 

som to dnes počul(a) vo svätom Písme. Je to krásne prirovnanie. Oheň 

je horúci, vosk pri ňom nevydrží. Pomaly sa roztopí ako maslo na 

panvici. Ak je vosk ako naša zlosť a naše neprávosti, je veľmi krásne, 

že tvoj oheň, tvoja láska, ich roztopí. Premení ich na svetlo, na teplo, 

na krásu. Veď sa len pozri, ako krásne tancuje plameň na svieci. Keď 

sme vo tme, máme strach. Keď zapálime sviecu, strach sa stratí. 

Rovnako zmiznú naše zlosti – nevydržia v teple tvojho svetla. 

Dnes sa modlím za krásny slnečný deň. Prosím ťa, pomôž ľuďom 

v mojej rodine, ktorí sa na seba hnevajú, ktorí sú smutní alebo 

utrápení, roztopiť ich hnev a všetky spory. A ja v škole, ak sa na 

niekoho hnevám, alebo doma – ak sa doťahujem so súrodencami, dnes 

urobím všetko preto, aby sme sa uzmierili. Ďakujem, že nám svietiš.     

                                                                              

Kým pôjdem spať... 
 

 

Matka naša,  

koľko ľudí sa už k tebe utiekalo 

v čase choroby? Koľko ľudí ti denne  

ďakuje za pomoc a uzdravenie  

i za príhovor, keď v niečom zlyháme.  

Prihovor sa dnes aj za mňa,  

nech viac neopakujem svoje chyby.  

Zdravas´, Mária... 

 

 



 

31. máj 

Jn 17, 1 – 11a 
 

Načo sme na svete? 

Pán Boh nás všetkých stvoril vo svojej láske a nekonečnej múdrosti. 

Daroval nám život. Je krásne, keď svojím životom oslavujeme nášho 

Nebeského Ocka. Ako často si však na to spomenieme? 

Ľudský život je preto krásny, že má svoj zmysel. Nie sme tu náhodou ani 

omylom. Najkrajší zmysel mu dáme vtedy, keď sa budeme usilovať žiť tak, 

aby sme Pána Boha oslavovali, nie zahanbovali. 

Dnes sa budem usilovať spomenúť si čo najčastejšie na Pána Boha – 

vždy keď si spomeniem, poviem mu len: Ďakujem, Ocko.    

 Kým pôjdem spať...   
 

Ďakujem ti, milá Mama, že som celý mesiac mohol/mohla byť s tebou. 

Ty si mi ukázala, aké krásne je povedať Bohu áno. Pomôž mi, nech vždy  

Plním Otcovu vôľu a nech milujem Ježiša tak, ako si ho milovala ty. 

Zdravas´, Mária... 

 

 


