
 

1. august 

Mt 14, 13 – 21 
 

Pozdvihnúť oči k nebu... 

Ako sa dajú pozdvihnúť oči? Zvláštne slovo... Pozdvihnúť ich môžem 

tak, že sa pozerám hore. Mám rád(a) pohľad smerom nahor. A kedy sa 

dívam k nebu? Večer, keď obdivujem hviezdy, cez deň, keď sa kochám 

pohľadom na oblaky, keď letí krásne lietadlo alebo lietajúci balón. Na 

nebi hľadám aj vtáky – obzerám sa, keď počujem ich spev. Alebo 

skúmam let motýľov a iných lietajúcich stvorení. S obavou sa dívam do 

neba, keď sa blíži búrka, alebo keď vietor ženie nad moju hlavu ťažké 

tmavé mračná. 

Viem, že ty myslíš iný pohľad do neba – máš na mysli, aby sme 

pozorovali dobro, tvoje slová a vnímali tvoju lásku. Tvoje nebo je 

prekrásne – rád(a) sa naň dívam oboma spôsobmi – ľudskými očami ale 

aj očkami mojej duše. Dnes budem dvíhať oči k nebu – a začnem už od 

rána, amen.   

 

                       

                                                     
 

 

Kým pôjdem spať...   
 
Čo som dnes po celý deň videl(a),  

keď som pozdvihol(a) oči k nebu? 

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

................ A čo vidím,  

keď slniečko zájde a nad krajinou sa rozprestrie 

noc? ................ tvoje nebo je nádherné, nič sa mu nevyrovná. Ďakujem, 

že môžeme pozerať na všetky tie krásy a už teraz 

sa tešiť, že sa raz stretneme s tebou v nebi, amen. 

2. august 

Mt 14, 22 – 36 

 

Apoštoli, ktorí boli tak blízko pri Ježišovi, boli takisto ľudia ako my, takisto 

prechádzali pochybnosťami. Nebolo to zo dňa na deň, keď pochopili, že 

Ježiš je Boží Syn. Boh a človek v jednej osobe! Túto skutočnosť prijali cez 

vieru. 

Aj ja si uvedomujem, že je to naozaj veľký dar, keď verím v Boha. Mám to 

šťastie, že mi ho sprostredkovali moji rodičia a krstní rodičia. Nemusím 

žiadať od Boha špeciálne znamenia. Nemusí kvôli mne chodiť po vode. Ja 

viem, že je tu. Sprevádza ma na každom mojom kroku. Dáva mi svoju 

milosť a požehnanie. Mne i mojim drahým. 

 

 

Kým pôjdem spať... 
 

Pane, kvôli koľkým ľuďom si už musel „chodiť po vode“? Koľkí nevidia 

tvoje zázraky v bežnom živote? Koľkým sa nedostalo viery tak, ako mne a 

mojim súrodencom? Pane, prosím ťa za nich.. 



 

3. august 

Mt 15, 21 – 28 
 

Dobré ráno, môj Bože. 

Aj dnes sa budeš o mňa celý deň s láskou starať – ako včera, ako 

vždy, však? Starostlivosť o niekoho – o dieťatko alebo o zvieratko – 

je práca na každý deň. Myslím, že každé dieťa na svete aspoň raz 

v živote zatúži po domácom zvieratku. Určite to tak bolo aj 

v minulosti. V tvojom Písme čítame dnes o šteniatkach, že jedia 

odrobinky zo stola svojich pánov. Je to podobenstvo, viem. Hovoríš 

k nám v podobenstvách, aby sme rozumeli. Vďaka tomu môžu aj deti 

pochopiť tvoje slová. 

Mám rád(a) šteniatka. Sú hebké a hravé. No nie sú hračka. Starať sa 

s láskou o zverené zvieratko je veľká a vážna vec – niekedy aj drina. 

Preto prosím, pomáhaj mi, keď sa učím starať sa o iných, myslieť viac 

na iných ako na seba a nikdy nezabudnúť postarať sa o toho, kto je na 

to odkázaný. Nikdy netrápiť bezbranné zvieratá, ale ich ľúbiť. Všetky 

sú tvoje stvorenia a sú krásne!  

                      
 

                       

                                                     
 

 

Kým pôjdem spať...   
 
... premýšľam nad tvojimi podobenstvami, ako múdro si to vymyslel. 

V príbehoch a prirovnaniach nám ponúkaš všetku múdrosť. Tvoje slová 

sú potom zrozumiteľné pre všetkých, veľmi rád(a) ich počúvam. Dnes 

večer sa pomodlím za to, aby si ľudia vážili všetko, 

čo si stvoril starali sa o tvoj nádherný svet, amen. 

4. august 

Mt 16, 13 – 23 

 

Milý Bože, 

svätý Peter dostal od teba krásne pomenovanie a ešte krajšie poslanie. 

Nazval si ho skalou, ktorá je taká pevná, že sa nezrúti pri žiadnej 

katastrofe. Ani počasie, ani čas ju nezbúra. 

Áno, všetky staré hrady a pevnosti ľudia v dávnych časoch stavali na 

vysokých skalách. Na Slovensku máme veľa hradov. Niektoré sú 

zachované, iné čas premenil na zrúcaniny, ale všetky sú krásne 

a tajomné. Práve cez prázdniny ich navštevuje veľa turistov, aby sa 

ponorili do histórie – aspoň na chvíľu. 

Pane, ak si túžil postaviť svoju Cirkev na skale, robil si to preto, aby sa 

nikdy nezrútila. Sám sa o ňu staráš, opatruješ všetkých jej členov, 

medzi ktorých patrím aj ja. Aj mňa si teda „ubytoval“ v krásnom 

a pevnom, bezpečnom hrade na skale – v tvojej Cirkvi. Dnes sa 

pomodlím za Cirkev, za všetkých ľudí v nej, amen. 

                                 

Kým pôjdem spať... 
 

Milovaný Bože,  

opäť sa deň chýli 

ku koncu a ja sa pomaly poberiem 

do postele. Môžem byť pokojný(á), 

pretože som v bezpečí. Chráni ma  

môj dom, moji blízki a najmä ty.  

Miluješ ma tak veľmi, že mi dovolíš „bývať“ v tvojom  

obrovskom hrade, ktorým je Cirkev. Ďakujem ti za spoločenstvo  

a za to, že sa oň tak nežne staráš, amen. 



 

5. august 

Mt 16, 24 – 28 
 

Túžba po nesmrteľnosti! Tá je v nás taká silná a taká samozrejmá! Svätí 

mali zásadu: pracovať tak, ako keby sme nemali nikdy zomrieť, ale žiť tak, 

akoby sme mali hneď teraz zomrieť. Jednoducho povedané: 

nezanedbávať svoje povinnosti... 

To, čo je v nás, je však o čosi viac, ako túžba po nesmrteľnosti! Ide nám o 

večný život! Áno, malo by nám oň ísť. Nie tak, aby nám myšlienka naň 

„zväzovala ruky a nohy“. Strach je niečo iné a ten pochádza od diabla. 

Nech tvoje skutky dnešného dňa sú dôkazom toho, že si pri Ježišovi a s 

ním je myšlienka na nebo naozaj krásna.    

 
                   
 

                       

                                                     
 

 

Kým pôjdem spať...   
 
Nemôžem na to nemyslieť. Veľmi často opakujem slová Vyznania viery: 

Verím v život večný. Áno, verím a som na to hrdý(á). 

Viem, že môj život sa smrťou nekončí, iba sa zmení. 

Bude oveľa krajší a radostnejší! Vďaka, Bože! 

6. august 

Lk 9, 28b – 36 

 

Pane, 

na svete sú rôzne miesta. Niektoré vyvolávajú strach – napríklad 

tajomný hustý les v noci, iné sú veľmi príjemné. Veľakrát som už 

pocítil (a) radosť na nejakom mieste. Bolo mi tam tak dobre, že som 

tam chcel(a) zostať čo najdlhšie. Keď som s niekým, kto ma má rád, 

nechce sa mi od neho odísť. Keď som pri mojich blízkych túžim, aby tá 

chvíľa trvala večne. 

Tvoji priatelia vyšli s tebou na horu a bolo im tam tak dobre, že 

spokojne zaspali. Na strašidelnom mieste človek nezaspí – aj ja 

zaspinkám iba tam, kde sa cítim útulne a v bezpečí. 

Ty si môj najbližší Priateľ. Keď som s tebou, moja duša sa raduje. 

Dobre mi je tu. Pri tebe. Vďaka Pane, že si aj dnes so mnou a že ma 

nikdy neopúšťaš.    

 

                              

 

 

 

 

Kým pôjdem spať... 
 

... myslím na svoj dom, na domčeky mojich starkých a priateľov – to 

všetko sú miesta, kde sa cítim dobre. Dobre mi je tam, kde cítim tvoju 

prítomnosť – prítomnosť lásky. Veru, aj ten najluxusnejší palác bez 

lásky vyvoláva skôr strach a určite by som tam  

nezaspal(a). Dobrú noc, Pane môj. 



 

7. august 

Lk 12, 35 – 40 
 

Bože môj, 

každý deň potrebujeme peniaze. Všetko v našom svete sa za ne kupuje 

– jedlo, bývanie, elektrina, voda... aj všetky hračky. A peniažky máme 

v peňaženke alebo v banke. Keď si ich tak prezerám, veď sú to len také 

farebné malé papieriky, ako je možné, že majú takú hodnotu? Že sa pre 

ne ľudia sporia a dokonca zabíjajú? 

V dnešnom Evanjeliu čítame, že si máme obstarať také mešce, ktoré sa 

nezoderú. A v nebi je poklad, ktorý sa nikdy neminie. Nevyčerpateľný. 

Ty sám nás obdarúvaš pokladmi, ktoré sa len tak nerozkotúľajú. 

Ďakujem, že sa tvoje dary nikdy neminú – radosť, láska, spokojnosť 

a nadovšetko tvoj pokoj, amen. 

                                          
                   
 

                       

Kým pôjdem spať...   
 
Poklady, ktoré pochádzajú  

od teba, nebeské poklady,  

tie sa nemíňajú. 

Nikto na svete sa preto  

nemusí báť, že by sa mu  

z nich neušlo. Čím viac 

po nich túžime, tým viac  

nám ich dávaš. Nie je to  

úžasné tajomstvo? 

Tvoja láska je ako bezodný hrnček, plný dobrôtok. 

Daj, aby ich všetci túžili ochutnať, amen. 

8. august 

Mt 17, 22 – 27 

 

Jáj, Pane, 

ako len mám rád(a) leto! Najmä preto, že je to čas cestovania. 

Cestovanie je veľké dobrodružstvo – vidím veľa nových miest, 

stretnem počas neho veľa nových ľudí. Niektorí z nich sú veľmi odlišní. 

Voláme ich cudzinci. Aj doma, v našej krajine, ich teraz v lete možno 

stretnúť oveľa viac, ako po iné dni. To preto, že všetci radi cestujú, 

a tak si ľudia z iných krajín prichádzajú popozerať krásy nášho 

Slovenska. Je tu aj veľa Ukrajincov. Lebo museli utiecť pred vojnou. 

Hoci občas nevyzeráme rovnako, cítim, že sme vo vnútri rovnakí. Ľudí 

z iných krajín bolia rovnaké trápenia ako nás. Aj ich deti musia vyrásť, 

všetko sa učiť, prekonávať prekážky – presne ako ja. 

V tvojich očiach, Pane, niet cudzincov. Všetci sme tvoji. Daj nám, 

prosím, porozumenie, aby sme sa všetci navzájom ľúbili a rešpektovali 

naše odlišnosti, amen. 

                             

 

 

 

 

 

Kým pôjdem spať... 
 

...spomeniem si na cudzincov, ktorých som v živote stretol(a). Kto 

z nich pochádzal z najväčšej diaľky?.................................................... 

Opatruj všetkých ľudí na našom prekrásnom svete, bez ohľadu na to, 

z akej krajiny pochádzajú a akú majú farbu pleti, 

prosím. Amen. 



 

9. august 

Mt 25, 1 – 13 
 

Bože, 

ako sa prihováraš môjmu srdcu? Aké slová používaš, aký jazyk? Ako je 

možné, že ti rozumiem, keď ty si Boh, Pán vesmíru a ja len malé 

dieťa? 

My ľudia používame na dorozumenie veľa slov, ktoré sú zoskupené 

v mnohých jazykoch. Niektoré jazyky sú fakt čudesné a znejú veľmi 

zvláštne. No v tvojej Cirkvi je mnoho národov, milióny ľudí – a každý 

z nich rozumie tvojim slovám. Hovoríš s každým v jeho reči? 

Myslím, že máš svoju Božskú reč, reč myšlienok a pocitov. Hovoríš 

k nám prostredníctvom tvojho sveta – keď vidíme krásy prírody, 

počujeme tvoj hlas. Rovnako počujeme tvoj hlas a cítime tvoju pomoc, 

keď sme smutní i keď sme šťastní. Hovoríš k nám svojím vlastným 

jazykom, ktorému rozumejú všetky národy na svete, a ktorý sa volá 

LÁSKA.      

                                               
 

                       

                                                     

Kým pôjdem spať...   
 
...chcem ti poďakovať  

za jazyk. Je úžasné,  

že sa môžeme navzájom 

dorozumievať. Odkedy som sa  

naučil(a) hovoriť, neprejde ani jediný 

deň, kedy by som nepotreboval(a) hovoriť.  

Daj Pane, aby som vedel(a) svoju reč používať s láskou a dôstojne,  

aby som slovami ľudí neranil(a), ale potešoval(a).  

Pomôž mi rozumieť iným a najmä 

Tebe, Tvojim slovám, amen. 

10. august 

Jn 12, 24 – 26 

 

Služba 

a slúženie – to sú slová, ktoré sa spomínajú v dnešnom Evanjeliu. Či deti 

v škole, alebo dospelí v práci, zdravotníci v nemocnici, alebo policajti, 

požiarnici – tí všetci majú svoje služby. Sú rozpísané a spravodlivo sa 

striedajú. Načo sú služby? Aby niečo ustavične fungovalo a aby sa 

pritom neunavil len jeden človek. 

Sú však aj iné služby, ktoré nikdy neprestanú. Napríklad keď mamička 

slúži vo svojej rodine – jej služba pre nás, rovnako ako ockova, trvá 24 

hodín denne. Nikdy nemá dovolenku. A služba, o ktorej nám hovoríš, 

služba nášmu Bohu, ba mala byť takisto bez prestávky. Trvá od nášho 

narodenia stále. No nie je namáhavá, naopak. Slúžiť tebe, Pane, je 

radosť. Ako slúžim? Zametám (zlé veci zo srdiečka), upratujem a 

čistím(svoju dušu), pripravujem (dobré skutky, potešenia pre blízkych), 

pozývam ťa ku mne na návštevu, zhováram sa s tebou. V láske slúžim 

svojim blízkym. 

Teším sa na tento deň – ďalší v tvojej službe, Pane môj! 

                                                          

 

   

       

 

Kým pôjdem spať... 
 

Ako som ti dnes slúžil(a)? 

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

Je to také zaujímavé, Pane.  

Vieš, keby sa každý riadil tvojimi slovami  

a každý by slúžil iným, svet by bol ako raj.  

Ja viem, že nemôžem tebe slúžiť 

a pritom zabúdať na svojich blízkych. Všetko  

chcem robiť s láskou – slúžiť tebe aj blízkym. 



 

11. august 

Mt 18, 21-19, 1 

Pán Ježiš dnes vysvetľuje potrebu odpúšťať. Máš si azda robiť čiarky, 

koľkokrát ťa niekto urazil, aby si mu to mohol(a) odpustiť? Láska 

nepotrebuje čiarky ani nijaké iné značky. Láska vidí viac, nielen to, čo sa 

musí, sluší a patrí. Ak máš niekoho rád(a), zaiste budeš hľadať spôsob, 

ako sa k nemu po hádke opäť priblížiť. 

Dnes máš na to návod priamo v evanjeliu: odpúšťať. Nielen raz, ale stále. 

Sedmička vo Svätom písme totiž znamená PLNOSŤ. Nech je pre teba 

príkladom v odpúšťaní a schopnosti sebaobetovania aj svätá Klára, na 

ktorú si dnes spomíname.  

                                    
 

 

Kým pôjdem spať...   
 
Ako ľahko je  

niekomu ublížiť 

alebo uraziť ho.  

Ale ako ťažko je potom 

niekedy odpustiť. A predsa, Pane, toto je tá tvoja cesta,  

na ktorú ma pozývaš. 

Preto keď ja prosím o odpustenie, urob ma schopným(ou) darovať 

odpustenie iným, ktorí ublížia mne, amen. 

Otče náš... 

12. august 

Mt 19, 3 – 12 

 

6 
Pane, 

dnes je piatok. Hoci je to pracovný deň, každý piatok je výnimočný. 

V kalendári je mnoho piatkov. štyri a niekedy aj päť piatkov je 

v každom mesiaci. Čím je piatok zvláštny? Prečo sa veriaci v piatok 

postia alebo idú na svätú spoveď? Nejedia mäsové pokrmy, alebo mnohí 

nejedia v tento deň vôbec? 

Na to je ľahká odpoveď. Piatok je deň, kedy si za nás položil život na 

kríži. Presne si to pripomíname počas Veľkej noci. Keď si zomrel na 

kríži, celý svet sa ponoril do smútku až do tvojho slávneho vzkriesenia. 

Preto už naveky zostane piatok výnimočný – rovnako ako nedeľa. 

Pane, dnes porozmýšľam, čo ti môžem dať v piatok. Niečo si odopriem? 

Vykonám dobrý skutok? Pôjdem aj v piatok do kostola? Čo by ťa 

potešilo, Pane?        

                                                                                                 

  

    

Kým pôjdem spať... 
 

Pane, premýšľal(a) som  

a rozhodol(a) som sa,  

že si každý piatok 

vykonám toto:  

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

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

Pomáhaj mi, prosím,  

aby som vytrval(a) vo svojom predsavzatí, aby si 

videl moju statočnosť a moju pevnú vôľu. Veď, kto  

na svete bol, je a bude statočnejší ako ty?  

Túžim sa ti podobať... 



 

13. august 

Mt 19, 13 – 15 
 

Pane môj, 

citát z dnešného Evanjelia je naozaj krásny, najmä pre nás, maličkých. 

Hovoríš: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne.“ 

Nie je to úžasné? Vieš, deti sú často neposedné, aj v kostole niekedy 

vyrušujú, najmä ak sú ešte celkom maličké. Som rád(a) , že ti to 

neprekáža. Na väčšine dospeláckych miest nie sú deti vítané. Čím 

menšie deti, tým menej radi nás vidia. V banke, na úradoch, na súdnych 

procesoch, všade, kde sa rieši niečo „ veľmi dôležité“ nemajú deti 

prístup. No ty si iný. A hoci je kostol to najdôležitejšie miesto na 

svete, kde sa počas sv. omše „rieši“ tá najdôležitejšia vec na svete, 

nerušia ťa maličkí. Naopak, voláš ich k sebe celkom blízko. Môžeme si 

sadnúť na tvoje kolená. Ľúbim ťa, Pane môj! 

                                                    

 

Kým pôjdem spať...   
 
Milovaný Bože, dnešný môj deň  

bol taký detský! Sú prázdniny,  

preto my deti prežívame veľa zábavy  

a menej povinností. Bavia nás detské 

zábavky, ľúbime detské jedlá  

a máme aj svoje detské trápenia – veď 

sme deti. Ďakujem, že môžeme byť tak blízko pri tebe, 

hoci ty si Boh a my len ľudské mláďatká, amen. 

14. august 

Lk 12, 49 – 53 

 

6 
Milý Ježiš, 

hovoríš, že si na zem priniesol rozdelenie. Áno, tvoje slová znamenali 

veľkú zmenu a tak je jasné, že niektorí ľudia sa hneď pripojili k tebe 

a iným to trvalo dlhšie, kým pochopili tvoje božské učenie. Takže boli 

(a doteraz sú) na svete ľudia rozdelení na veriacich a neveriacich. 

Ty nás však prosíš o jednotu. Najviac zo všetkého si želáš, aby sme 

všetci na svete prijímali tvoju lásku a počúvali tvoj hlas spoločne – v 

jednote. Rozdelenie znamená, že je niečo menšie, však? Ak celú tortu 

rozdelím na malé kúsky, jeden kúsok je malý a na tanieriku veru aj 

osamotený. Nie, neboj sa, Pane, nie som, lakomec a určite by som 

nechcel(a) tortu len pre seba. 

Ako tak premýšľam, na svete je dvojaké rozdelenie – dobré a zlé. 

Rozdeliť sa s priateľmi o jedlo alebo hračky – to je super. Rozdeliť sa 

na dva nepriateľské tábory – to je veľmi smutné. Pane, prosím, nauč 

nás byť spolu v jednote a deliť sa o svoje radosti, amen. 

                 

   

    

Kým pôjdem spať... 
 

Dnes večer sa túžim  

s tebou rozdeliť.  

Vieš o čo? O moje dnešné 

zážitky. Môj dnešný deň bol takýto:.................................................... 

Ďakujem, že ti môžem, všetko povedať. Každú radosť i smútok zdieľaš 

so mnou a to je nádherné. Ja sa s tebou delím o svoje zážitky, 

ty mi však dávaš oveľa viac – celý môj život, amen. 



 

15. august 

Lk 1, 39 – 56 
 

Dnes je veľký sviatok! 

Kto oslavuje? Predsa naša nebeská Matka Panna Mária. Pripomíname si 

chvíľu, keď odišla z tohto sveta, keď si si ju, milý Pane, vzal k sebe do 

neba. Myslím, že veľmi túžila ísť za tebou. Keď ostala na zemi po 

tvojom zmŕtvychvstaní, vzal si ju k sebe svätý Ján a opatroval ju 

s láskou, ako svoju mamičku. Od udalosti na kríži sa stala našou Mamou, 

Mamou všetkých ľudí. Preto je dnešok rovnaký, ako keď naša pozemská 

mamička slávi sviatok – slávnostný a krásny deň. 

Milá nebeská Mamička, počas tohto dňa budem na teba myslieť viac 

ako inokedy. Ďakujem ti za všetku lásku a opateru, že ma miluješ 

a ukrývaš ma pod svoj plášť. Prosím, opatruj nás, svoje deti, chráň nás 

od všetkého zlého a nauč nás tak ľúbiť, ako to dokážeš ty, amen.    

                                                                                                                       
 

Kým pôjdem spať...   
 
...pomodlím sa mariánske modlitby Zdravas Mária 

a Pod tvoju ochranu. Celý dnešný deň  

bol zasvätený tebe, Mamička. 

Prosím, ochraňuj moju pozemskú mamičku,  

daj jej stáleho zdravia tela i duše a veľa radosti  

zo svojich detí. Túžim po tom, aby si 

aj ty mala len a len radosť zo svojich detí 

každučký deň, amen. 

16. august 

Mt 19, 23 – 30 

 

6 
Leto je horúce, 

no naša krajina nepatrí k najhorúcejším na svete. V Afrike sú púšte, 

v ktorých je bežne 40 stupňov a nie je veľa zvierat, ktoré v takomto 

prostredí prežijú. 

Najlepšie je na život v púšti prispôsobená ťava. A práve o nej je dnešné 

evanjelium. Ťava je veľká, má jeden alebo dva hrby, takže si naozaj 

neviem predstaviť, ako by sa mohla prevliecť cez ucho ihly. Zámerne si 

vybral také podobenstvo, však? Pretože to je jednoducho nemožné. 

Vravíš, že zlým ľuďom, takým, ktorí ubližujú iným a vykorisťujú ich, je 

nebo zatvorené a nie je možné, aby sa doň dostali, kým sa nezmenia. 

Prijmi moju dnešnú modlitbu za ľudí, ktorí blúdia, nevedia sa zmeniť 

k lepšiemu. Ukáž im, Pane, ako ich máš rád a daj, aby to pochopili, amen.   

               
   

    

Kým pôjdem spať... 
 

...smútim, keď si predstavím, že jestvujú ľudia, pre ktorých je nebo 

zatvorené. Pane, viem, že keď ľutujeme, odpúšťaš každému naše chyby 

a hriechy, veď si náš milosrdný Ocko. Chcel(a) by som, aby všetci ľudia 

sveta išli do neba a tešili sa z tvojej prítomnosti, 

amen. 



 

17. august 

Mt 20, 1 – 16 
 

Milý Bože, 

dnes ti chcem porozprávať, ako ma trápi, že aj medzi deťmi sú často 

spory. Aj deti medzi sebou súperia, závidia si, alebo sa na seba 

hnevajú. Je mi to veľmi ľúto. Lebo v týchto dňoch viem, že takéto 

správanie v dospelosti vedie k vojnám.. Pritom v čase detstva, keď sa 

o nás starajú dospelí, keď nám veľkí ľudia pomáhajú, živia nás 

a zabezpečujú všetky naše potreby, mohli by sme všetok čas využiť na 

príjemné veci. Hrať sa, zabávať, športovať a smiať sa navzájom. 

V dnešnom Evanjeliu sa pýtaš, prečo ľudia na seba zazerajú. A vieš čo 

je najsmutnejšie? Že ak niekto chce byť dobrý medzi nezbedníkmi, je 

často na výsmech. Ak „priatelia“ vymýšľajú hlúposti a ja nevymýšľam 

s nimi, pretože sa mi ich správanie nepáči, vydelia ma spomedzi seba, 

alebo sa na mňa nahnevajú. Ale nebojím sa, nemusím sa prispôsobovať 

zlu. Veď skutočný priateľ by odo mňa nikdy nechcel, aby som bol zlý, 

však?

 
Kým pôjdem spať...   
 
Milý Bože, nauč ma, prosím, rozlišovať medzi deťmi, kto je môj 

skutočný kamarát a kto sa len pretvaruje. A mne nedovoľ byť falošným 

priateľom. Prosím, stoj pri mne, aby som nikdy nezranil kamaráta, 

ktorý mi verí a spolieha sa na mňa. Priateľstvo je 

vzácna vec, nauč ma vážiť si ho, amen. 

18. august 

Mt 22, 1 – 14 

 

6 
Pane, 
v kostole máme kňaza. Slúži pri tvojom oltári. Pre túto svoju službu sa 

vzdal sveta, zaujíma sa len o Božie veci. Pomáha svojim ovečkám 

kráčať po ceste viery. No myslím, že sám sa nerozhodol stať sa 

kňazom. Každý budúci kňaz počuje tvoje volanie. Teda nie kňazi si 

vyberajú svoje povolanie, ale ty si vyberáš kňazov. Podobne je to 

s rehoľnými sestričkami a bratmi. Keď vstupujú do kláštora, ich život 

sa celkom zmení. Isto nie je ľahké urobiť takéto rozhodnutie a bez 

toho, aby jasne počuli tvoje volanie, by to ani nebolo možné. Poslal si 

im pozvánku a oni tvoje pozvanie prijali. 

Dnes nám vravíš: „mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“ Dovoľ mi 

pomodliť sa za všetkých kňazov a rehoľné povolania, aby vždy vytrvali 

v tvojej službe a aby boli pre nás veriacich žiarivým príkladom, amen.  

                                                  
              

                           

    

Kým pôjdem spať... 
 

Myslíš, že aj ja by som raz 

mohol(a) počuť tvoje volanie? 

Musí to byť veľmi zvláštne...   

Viem, na svete je veľa práce a ľudia sú 

potrební vo všetkých povolaniach.  

Všetci nemôžeme byť kňazmi. 

No, prosím, pomôž mi, až raz vyrastiem, nájsť si svoje miesto vo svete, 

kde by som bol(a) na úžitok iným a kde by som  

bol(a) šťastný(á), amen. 



 

19. august 

Mt 22, 34 – 40 
 

Najdôležitejšie prikázanie je o láske. 

Hovorí o tom, že teba, Bože, máme milovať najviac, ako dokážeme, 

teda zo všetkých síl. Prečo tak veľmi túžiš po našej láske? 

Si náš nebeský Ocko a každý ocko na svete túži, aby ho jeho deti mali 

radi. Vari by bolo možné, aby deti zabudli na svojich rodičov? Alebo 

dokonca aby ich nemali radi? 

Ty poznáš každý náš krok, s láskou sleduješ, ako sa mi darí – doma, 

v škole, medzi priateľmi, opatruješ každú moju myšlienku. Dal si mi 

život, rodičov, všetko, čo mám. Chceš odo mňa, aby som ťa mal(a) 

rád(a). Neboj sa, Pane, ja ťa veľmi ľúbim a s tvojou pomocou ťa 

budem mať rád(a) stále viac, amen. 

 

Kým pôjdem spať...   
 
Pane, pomôž mi, prosím,  

aby som ťa miloval(a) celým  

svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou 

mysľou – zo všetkých síl. Pomáhaj mi aj ľúbiť všetkých ľudí a všetko 

tvoje stvorenie. Tvoje Evanjelium je celé o láske a o dobre, bez 

ktorého my ľudia nemôžeme žiť. Všetka láska a 

dobro pochádza od teba, amen. 

20. august 

Mt 23, 1 – 12 

 

6 
Čo ti hovorí dnešné evanjelium? Nerobiť nič, nechcieť pohnúť prstom a 

popri tom sa nechať obsluhovať ako pán kráľ, prinajmenšom nechať si 

hovoriť tak, aby všetci okolo teba vedeli, že ty si ten najdôležitejší 

(najdôležitejšia)... 

Niečo podobné možno zažiť pri hre, keď sa zabávaš s kamarátmi, no 

v skutočnom živote by to bolo príliš sebecké a pyšné. 

Pane, dnes chcem v sebe viac budovať skromnosť. Daj, nech na to počas 

dňa nezabudnem. 

                                                                       
              

                           

    

Kým pôjdem spať... 
 

Občas myslím, ako je dobre kráľom, 

ktorí rozhodujú. Všetci ich poslúchajú. 

Sú obskakovaní, obletovaní... 

Ale ty, ma učíš osvojovať si skromnosť. 

Nebyť stredobodom pozornosti za každú cenu. Ak sa mi to dnes čo len 

trošku podarilo, ďakujem ti za to. Ak nie, je mi to ľúto. 

Amen. 



 

21. august 

Lk 13,22 - 30 

Pane, 

do neba sa máme usilovať vojsť tesnou bránou. To je zaujímavé! Vari 

nie je ľahšie vstúpiť niekam širokou bránou? V takom prípade sa 

netreba zohýbať, ani sa neoškrieme o zárubne – je to oveľa 

pohodlnejšie. Som dieťa, rád(a) skúmam tajomné miesta –povaly, 

pivnice, lesné zákutia. Mnohé z nich sú tesné a veru vyvolávajú vo mne 

aj strach. Prečo nám teda radíš, že do neba je treba vojsť tesnou 

bránou? 

Máš pravdu – všetky krásne veci treba ťažko vybojovať. Dobré známky 

v škole, víťazstvá v športe, všetky veľké ľudské zápasy za 

spravodlivosť stoja veľa síl. A takéto víťazstvo si potom človek najviac 

váži, však? 

Aj cesta do neba je pretkaná veľkými skúškami a nevchádza sa doň 

ľahko. Aj dnes sa budem snažiť plniť si všetky povinnosti, hoci by boli 

náročné, amen. 

                                                

 

Kým pôjdem spať...   
 
Moje dnešné povinnosti a prekážky 

neboli ťažké, keď si stál pri mne 

a vo všetkom si mi pomáhal.  

Keď myslím, že už nevládzem,  

spomeniem si na teba,  

na tvoj kríž a hneď sa mi moje trápenia zdajú ľahšie.  

Vďaka za tvoju každodennú pomoc, amen. 

22. august 

Mt 23,13.15–22 

6 

Dnes je sviatok Panny Márie Kráľovnej a ja mám z toho veľkú radosť. 

Moja Mama je Kráľovná! A to nie je nijaká rozprávka – ale skutočnosť. 

Pane, ďakujem ti za tento veľký dar – za dar Mamy. 

Nebeská Mama, chcem sa dnes na Teba čo najviac obracať, rozprávať sa 

s tebou, hovoriť ti o svojich radostiach, starostiach a túžbach. Viem, že sa 

vždy tešíš z toho, keď ťa pozdravujem modlitbou Zdravas´, Mária. Chcem 

tak robiť aj dnes. Chcem ti priniesť aj kvety dobrých skutkov. Verím, že ich 

bude veľa. Ak to bude možné, natrhám na lúke kvety a položím ich 

k tvojmu obrazu či soche. 

 

             

                            

    

Kým pôjdem spať... 
 

Milá Mama, dnes sme oslavovali to, že si Kráľovnou. A čo moje kvety? 

Podarilo sa mi priniesť ti kytičku dobrých skutkov? Natrhal (a) som kytičku 

a ozdobila som nimi miesto pri tvojom obraze či soche? Prepáč, ak sa mi 

nepodarilo všetko. Chcem ťa dnes večer ešte pozdraviť modlitbou. 

Zdravas´, Mária... 

Amen. 



 

23. august 

Mt 23,23 – 26 
 

Dnes ráno premýšľam o zvieratkách, 

pretože ich spomínaš v evanjeliu. Hovoríš o jednom malilinkom, ktoré 

nás vie poriadne potrápiť, najmä teraz v lete – o komárovi – a o jednom 

veľkom a majestátnom – o ťave. Rozumiem tvojim slovám. Upozorňuješ 

nás, aby sme neustále nekritizovali chyby druhých, radšej aby sme si 

všímali tie svoje. Ohováranie a frflanie nepomôže nikoho polepšiť, 

však? Skôr naopak. 

Komár je taký malilinký, že ho môj starký bez okuliarov ani nevidí. Zato 

dokáže bolestivo uštipnúť a keď ich je viac, dokážu pokaziť aj 

záhradnú slávnosť. Rovnako ako pichľavé ľudské slovo – stačí jedno 

krátke a hoci pošepkané, no dokáže rozbiť priateľstvo. Sú ľudia, ktorí 

si jediné boľavé slovo zapamätajú na celý život. 

Pane, nauč nás vážiť slová, neubližovať jazykom iným a všímať si 

najskôr svoje chyby, nie chyby našich blízkych, prosím.                  

      

Kým pôjdem spať...   
 

...posielam Ti jedno – vlastne dve – 

ľudské slová, ktoré nepichnú, naopak, ktoré veľmi potešia a možno 

vedia aj zachrániť ľudský život. Tie slová prijmi, prosím, ako darček 

a poďakovanie za všetku tvoju lásku. Sú pravdivé a posielam ti ich 

preto, že ich naozaj cítim v srdci. Tu sú, Pane : 

ĽÚBIM ŤA. 

24. august 

Jn 1, 45 – 51 

 

6 
Anjelik. 

To je, milý Bože, prvé, čo si predstavím, keď počujem o nebi. Dnes nám 

vravíš, že nebo je otvorené a ja myslím na všetkých anjelov, ktorí v ňom 

bývajú a ktorí ti bez prestania slúžia... 

Ako asi vyzerajú? Sú v skutočnosti takí, ako ich vidíme na obrazoch 

v chrámoch? Podobajú sa na kamenné sochy, ktoré ich znázorňujú? 

Podobajú sa na nás ľudí? 

Aj ja mám svojho strážneho anjela, ktorého som dostal(a) pri narodení 

a ktorý ma nikdy neopúšťa. Ochraňuje ma, keď som v nebezpečenstve. 

Rád(a) by som ho videl(a) a poďakoval(a) sa mu. No viem, že anjel ma 

sprevádza v skrytosti. Je perfektné, že si nám pridelil strážnych 

anjelov. Pri neposedných deťoch majú isto veľa práce – najmä cez 

prázdniny. Buď pochválený, Pane, za nebeských anjelov, amen. 

                                   
              

                               

    

Kým pôjdem spať... 
 

...pomodlím sa k svojmu  

strážnemu anjelovi.  

Poprosím ho,  

aby ma nikdy neopustil  

a poďakujem mu  

za všetku ochranu,  

s akou ma celý život 

sprevádza. A tebe,  

Bože, ďakujem,  

že svoje deti nenechávaš  

bez opatery, že si každému  

z nás poslal svojho anjelika, 

amen. 



 

25. august 

Mt 24,42 - 51 

Poznáš hodiny? Toto nie je zbytočná otázka. V tejto chvíli je veľmi dôležitá 

a podstatná. Prečítaj si ešte raz, čo hovorí Ježiš v dnešnom evanjeliu: 

„Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej 

neviete.“ Možno si doteraz ešte otázku času veľmi neriešil (a), pretože za 

to, čo, kde a kedy, o koľkej máš, zodpovedali predovšetkým tvoji rodičia. 

Nech je toto odteraz tvoja starosť. O pár dní sa ti začne škola. Skús si 

premyslieť, ako to budeš s tým časom robiť. Môžeš začať už dnes. Práve 

tými úlohami, ktoré na dnes máš. 

             

      

Kým pôjdem spať...   
 

Zodpovednosť za čas. Za jeho využívanie... Ako sa mi v nej darilo? 

Chcem sa pýtať pred tebou, môj láskavý Pane. Sám(a) pred sebou by 

som často zažmúrila jedno azda aj obe oči, ktoré mám. Ale to už by som 

nevidel(a) vôbec nič. Pozrime sa teda spolu: 

.................................................................. Amen. 

26. august 

Mt 25, 1 – 13 

6 

Ocko môj, 

leto je čas stretávania sa a nových známostí. Spoznáme veľa nových 

ľudí, noví kamaráti nás obohatia a naplnia radosťou. Aj v dnešnom 

písme sa píše, že keď ženích prichádza (ženích si ty, Pane), treba mu 

vyjsť v ústrety. Ak čakáme vzácneho hosťa, milovaného priateľa, 

stojíme pri okne (obyčajne ja) a vyzeráme jeho príchod. Ak ho 

zazriem, hneď bežím von, bežím mu v ústrety. Veď takto sa s ním 

môžem stretnúť o čosi skôr. Ak som ja hosťom a vidím, že mi bežia 

v ústrety, veľmi sa zaradujem. Vidím totiž, že sa moji blízki tešia 

z mojej návštevy. 

Milý Bože, viem, že si stále so mnou a neustále ma navštevuješ. Chcel(a) 

by som ti bežať naproti, v ústrety, stretnúť sa s tebou čo najskôr 

a dať ti tak najavo, že sa teším z tvojej návštevy. 

Hovorí sa : „Hosť do domu – Boh do domu.“ Preto dnes ďakujem za 

hostí, za priateľov a za možnosť stretávať sa s blízkymi, amen.         

                                                                      
              

                               

    

Kým pôjdem spať... 
 

...ďakujem zo srdca za tvoju 

najkrajšiu návštevu. Volá sa 

HOSTIA. Vidíš? Hosť. 

Tvoja návšteva v ľudskej duši.  

Ešte nerozumiem tomuto  

Božiemu tajomstvu,  

ale cítim, že je úžasné  

a zázračné. Keď idú ľudia na 

prijímanie, kráčajú ti v ústrety. Ďakujem, že nás 

takto navštevuješ a živíš svojím vlastným telom, amen. 



 

27. august 

Mt 25,14 – 30 
 

Dávať a brať. Presne o tom dnes môžeme uvažovať na základe podnetov 

z evanjelia. Ten, čo vlastní majetok, môže z neho dať inému. Tomu, komu 

chce. A toľko, koľko chce. Podľa toho, ako uzná za vhodné.  

Čosi podobné sa deje s talentami, ktoré Boh rozdáva ľuďom. Nikto z nás 

nemá na ne právo, ony sú darom. Pre nás samých, ale najmä pre tých, 

ktorým nimi máme slúžiť alebo robiť radosť. Kto sa však o svoj talent 

nestará, môže oň prísť. Podobne, ako ten lenivý sluha, o ktorom dnes 

čítame.  

Ako dnes využiješ svoj talent, ktorý máš?  

              
             

      

Kým pôjdem spať...   
 

Mať talent ešte nie je všetko.  

Záleží na tom, ako s ním zaobchádzam.  

Môžem ho rozvíjať. Môžem sa naň „vykašlať“ a pritom riskovať, že oň 

prídem. Ty chceš, aby som ho bral zodpovedne. Chcem ti zaň byť 

vďačný(á).  

Amen.   

 

28. august 

Lk 14, 1. 7 – 14 

 

6 
Môj milý Bože, počúvam o zakopaných talentoch. Akoby si si nás už 

pripravoval na začiatok školy. Každý z nás má na niečo talent. 

Našťastie nie sme rovnakí. Tak je svet pestrý a každý ho môže skrášliť 

niečím iným. Niekto krásnymi obrázkami, iný hudbou, vynálezmi 

z matematiky alebo z medicíny. Mňa napríklad 

baví...................................... 

................................. . Dospelí často vravia, aké zlé je zakopať svoje 

talenty. Nemyslia do zeme. Skôr majú na mysli nerozvíjať ich 

z lenivosti alebo zo strachu. 

V nasledujúcom školskom roku, prosím, pomáhaj všetkým žiakom 

a študentom, aby mali veľa síl a odvahy každý deň rozvíjať svoj talent. 

Zbav ma lenivosti a pohodlnosti. Pomáhaj mi v učení, aj keď som na 

krúžkoch. A dospelákom, ktorí nás učia, daj veľa trpezlivosti a lásky, 

amen.                                                                      

                                

                                

    

Kým pôjdem spať... 
 

Milovaný nebeský Ocko.  

Dnes večer ti chcem zo srdca  

poďakovať za to, že si mi dal  

prázdniny. Za každý deň oddychu a radosti,  

ktorý môže prežívať. Za nových priateľov  

a všetky vzrušujúce dobrodružstvá, 

ktoré som s nimi zažil(a). Ďakujem za tvoju ochranu, za pomoc a za 

anjelov strážnych, ktorých posielaš všetkým  

prázdninujúcim deťom. Ľúbim ťa, si úžasný!!! 



 

29. august 

Mk 6,17 – 29 
 

Milovaný Bože, 

vždy ma mrzí, keď čítam o zrade a o klamstve. Veď čo iné bolo želanie 

krásnej Salomé, keď si pýtala za tanec hlavu Jána Krstiteľa? Som 

šťastný(á), že časy hrozných krutých kráľov sú už preč – aspoň v našej 

krajine. Aké hrozné veci sa diali v minulosti a aká veľká 

nespravodlivosť to bola! 

Keď sa stretnem s falošným kamarátom, keď verím, že je to môj 

priateľ, a neskôr sa ukáže, že ma oklamal, je mi veľmi ťažko na duši. 

Vieš, aj medzi deťmi občas zavládne nespravodlivosť. Sme ešte malé. 

Len sa učíme, ako sa správať k iným a ako viac dávať a menej brať. 

Dnes ráno ťa prosím o pomoc v mojich priateľstvách. Nauč ma, prosím, 

prejavovať svojim priateľom lásku a robiť im radosť a tiež odpúšťať, 

ak sa proti mne niečím previnia, amen.      

                                                              
             

      

Kým pôjdem spať...   
 

...ďakujem Ti za všetky skúsenosti  

s mojimi kamarátmi – za dobré  

- ale aj za sklamania. Pretože každým 

stretnutím s priateľmi sa niečo  

nové naučím. Aj zlé skúsenosti ma 

poučia. Túžim mať rád všetkých,  

aj tých, ktorí sa práve nedajú nazvať 

mojimi priateľmi – ako ty,  

môj milovaný učiteľ. 

Dobrú noc, Pane. Amen. 

30. august 

Lk 4, 31- 37 

 

6 
Pane,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

náhodou zamiešal medzi mňa a mojich kamarátov. 

                              

                                

    

Kým pôjdem spať... 
 

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

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

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

 



 

31. august 

Lk 4,38 – 44 
 

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

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

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

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

vlastne najslávnejší a najznámejší lekár v dejinách. Zo všetkých končín 

sa k tebe schádzali chorí ľudia a Tebe stačilo povedať len slovko, 

alebo si sa ich dotkol a bolo to. Nijaké injekcie, ani horké pilulky. Aj 

dnes robíš veľa zázrakov. Neviem spočítať, koľko ľudí neustále 

uzdravuješ, keď majú boľavé telá alebo duše. Dnes poteším niekoho, 

kto má bolesť. Zavolám, alebo navštívim ho. Poď tam so mnou, prosím.       

                                                                                              
             

      

Kým pôjdem spať...   
 

Na záver dňa ti chcem,  

Pane, poďakovať za lekárov,  

sestričky, záchranárov  

a všetkých, ktorí nám  

pomáhajú, keď sme chorí. Opatruj 

ich a pomáhaj im ty, najlepší lekár,  

lebo ich práca je nesmierne 

náročná a zodpovedná. A prosím o zdravie pre všetkých,  

ktorí sú v tejto chvíli chorí. Amen. 


