
 

1.  október 

Lk 10, 13 – 16 
 

Milovaný Ocko, 

v októbri kraľuje farebná jeseň. Listy šuštia a krásne sa presýpajú. Koľko 

ich asi je? To sa nedá spočítať...  

Október je aj ružencovým mesiacom. Aj guľôčky na ruženci sa kotúľajú 

a šuštia v rukách ľudí, čo sa modlia - ako tie listy. Dajú sa spočítať 

októbrové modlitby ruženca všetkých ľudí na svete? To dokážeš len ty, 

Pane. Ľudia tak veľmi ľúbia svoju Nebeskú Matku... 

Chcel(a) by som počas tohto mesiaca každý deň poslať Mamičke jeden 

list s mojou modlitbou. Kúsok ruženca, alebo vlastné slová napíšem pre 

Ňu na jesenný lístok alebo vedľa neho. Alebo si lístok len vyfarbím a niečo 

pekné len v duchu poviem Mamičke. Nezáleží na slovách, nemusí ich byť 

veľa, hlavne nech sú z úprimného srdiečka. Panne Márii takto venujem 

každú večernú modlitbu tohto mesiaca.  

                                                          
                                                           

                        

 

Kým pôjdem spať... 
 

Mamička, k svojej osobnej modlitbe  

ti počas mesiaca október  

pripojím ešte túto: 

Zdravas´, Mária... 

 

 

 

Každý má svojho strážneho anjela! 

To si teda super vymyslel, Pane. Nemusíme sa báť, ani strachovať, veď 

máme ochrancu priamo z neba. Môj anjel má veľa práce – presne ako 

všetci anjeli, ktorí strážia deti. Každý deň nás ochraňujú pred úrazmi 

a zraneniami. Bicykel, kolobežka, futbal, plávanie...a anjelici strážni nad 

nami neustále rozprestierajú svoje krídla. No nestrážia len naše telá, ale 

najmä naše dušičky, aby sa nezranili v tomto pichľavom a ostrom svete.  

Ďakujem ta nenechávaš bez ochrany. A tebe, môj anjelik, ďakujem za 

všetku tvoju starostlivosť. Dnes budem obzvlášť opatrný(á), aby som ti 

nepridával(a) starosti.  

                          
 
Kým pôjdem spať... 
 

Milovaná Mamička, v dnešnom lístku ti posielam celé svoje srdce. Amen. 

Zdravas´, Mária... 
 

2. október 

Mt 18, 1 – 5. 10 

 



 

3.  október 

Mk 10, 2 – 16 
 

Som ešte maličký(á), Ocko? 

Myslím, že ešte áno. Ešte mám prednosť pred inými ľuďmi, ktorí bežia 

do tvojho náručia. Aký je to super pocit! Povedal si: „Nechajte 

maličkých prísť ku mne, lebo im patrí kráľovstvo nebeské.“ Cítim sa 

veľmi šťastný(á), že ešte nie som veľký(á). Obyčajne nie je veľmi 

výhodné byť malý(á) – nedočiahnem, nedovidím, nemôžem robiť 

dospelácke veci... U teba mám však veľkú cenu – dokonca takú, že ma 

dávaš za príklad dospelým ľuďom. Malým patrí tvoje priateľstvo. Ja 

chcem patriť tebe, Pane.                          

 
Kým pôjdem spať... 
 

Aj ty, Panna Mária, miluješ deti. Veľakrát si sa zjavila práve deťom. 

Ochraňuješ a ľúbiš nás ako naša Mama. Prijmi moju večernú modlitbu 

ako poďakovanie. Zdravas´, Mária... 

 

Samaritán je dobrý človek. 

Pomohol zranenému človeku, ktorý ležal na ceste celkom opustený. 

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

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

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

peniaze pre niekoho, koho vôbec nepoznal. 

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

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

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

úsmev. Vždy môžem niečo dať. Nauč ma, Pane, pomáhať. 

                       
Kým pôjdem spať... 
 

Aj dnešný večer obetujem tebe, Panna Mária. Ty si Matka ustavičnej 

pomoci, ochraňuj nás a oroduj za nás. Amen.  

Zdravas´, Mária... 

 
 

4. október 

Lk 10, 25 – 37  



 

5.  október 

Mk 10, 38 – 42 
 

Pane, 

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

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

ráno veľký zhon. Alebo v nedeľu. Keď sa chystám s rodičmi do kostola, 

chcem sa pekne obliecť, učesať – tak nestihnem rannú modlitbu. Viem, 

že je potrené splniť si všetky povinnosti a mať všetky veci na poriadku. 

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

A modlitba... 

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

sadla k tvojim nohám a počúvala ťa. Jej sestra sa starala o jedlo, 

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

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

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

teba. 

                     
 

 

Kým pôjdem spať... 
 

Pomodlím sa svoj večerný Zdravas a vyfarbím ti októbrový lístok, 

Mamička, aj dnešný večer chcem obetovať tebe.  

Zdravas´, Mária... 

 

Pane,  

čo pre človeka znamená modlitba? Ako sa mám správne modliť a čo to 

vlastne je? 

Aj pán Ježiš sa modlieval. Často v noci a často osamote, len v prítomnosti 

nebeského Otca. Ale raz mali šťastie aj jeho apoštoli a muselo ich to 

poriadne povzbudiť, keď aj oni zatúžili modliť sa ako Ježiš!  

Aká je moja modlitba? Beriem ju len ako nepríjemnú povinnosť a 

nevyhnutnú súčasť mojich dní? Niečo, čo musím splniť, aby som dosiahol 

(dosiahla) to, čo chcem? Dnes sa pokúsim okrem prosieb v modlitbe 

vyjadriť aj vďačnosť za to, čo mi Boh dáva.  

                                                     
 

Kým pôjdem spať... 
 

V našom svete VĎAČNOSŤ  

vôbec nie je samozrejmá vlastnosť,  

Pane. Ako ti to musí od nás ľudí chýbať!  

Pokúsim sa dnes „vhodiť“ aspoň malý  

„kamienok vďačnosti“, ako si ma  

dnes ráno povzbudil. Lebo sa chcem  

učiť správne modliť................................................. 

 

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

(poďakuj sa za to, čo dobré, ale aj náročné  

si dnes prežil/prežila).  

Mária, tento mesiac ďakujem najmä tebe za pomoc.  

Zdravas´, Mária... 

 

 

6. október 

Lk 11, 1 – 4  



 

7.  október 

Lk 11, 5 – 13 
 

Milý Bože, 

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

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

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

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

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

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

dieťa nebezpečné. 

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

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

                          Kým pôjdem spať... 
 

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

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

Zdravas´, Mária... 

 

Vetu z dnešného evanjelia som už počul(a). 

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

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

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

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

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

skončí hra, znova všetci ťaháme za jeden povraz. 

Dospelí majú tiež svoje hry. A nie všetky končia dobre. Aj teraz 

pozorujeme vojnu u našich susedov a je to veľmi smutné. Dnes ťa chcem 

porosiť o niečo špeciálne. 

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

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

        

Kým pôjdem spať... 
 

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

proti tebe a tvojmu Synovi. Vždy chcem byť len s ním a s tebou.  

Prosím, prihováraj sa za mier na celom svete 

Amen. Zdravas´, Mária... 

 
 

8. október 

Lk 11, 15 – 26  



 

9.  október 

Lk 11, 27 – 28 
 

Všetci sme tvoje deti, Bože. 

Koľko miliónov detí máš! Celé miliardy! Poznáš všetkých po mene? Ach, 

Ocko, pravdaže poznáš naše mená. A nielen to – ty poznáš celé naše 

životy. Našu minulosť aj našu budúcnosť. A vidíš všetko, čo skrývame vo 

svojich srdciach. Je to veľký zázrak, ktorý ťažko pochopím. Je však ešte 

úžasnejšie, že ani jedno zo svojich detí nemáš viac alebo menej rád. 

Kiežby som vedel(a) aj ja mať rád(a) všetkých ľudí, ktorých poznám, tak 

hlboko a úprimne ako ty. Keď budem zachovávať tvoje slová, aj ja môžem 

byť blahoslavený(á) a šťastný(á). 

 

Kým pôjdem spať... 
 

Nebeská Matka, tento jesenný list pre teba má veľa malých lístkov. Do 

každého vpíšem jeden svoj dnešný zážitok a posielam ti ich spolu 

s dnešnou modlitbou. Zdravas´, Mária... 

 

Ocko, 

keby si vedel, po koľkých veciach túžim! Možno ich je aj tisíc! Ale 

mnohé z nich sú pridrahé, veľmi nebezpečné alebo nezdravé. Viem, že 

ich nemôžem mať a veru ma to trápi. Niektorí spolužiaci majú oveľa 

viac vecí ako ja, iní zasa majú menej. Nie sme rovnako bohatí. To, čo si 

môže dovoliť môj priateľ, je nedostupné pre mňa a naopak. Občas je 

ťažké vyrovnať sa s tým, ale viem, že mi vždy zabezpečíš všetko, čo 

potrebujem. Dávaš zdravie a požehnanie mojim rodičom, učíš ma 

skromnosti a najmä mi pomáhaš zničiť takú škaredú vlastnosť, akou je 

závisť.  

                                                             
Kým pôjdem spať... 
 

Nebeská Matka, tento jesenný list pre teba má veľa malých žiliek. Do 

každej vpíšem jeden svoj dnešný zážitok a posielam ti ich spolu 

s dnešnou modlitbou. Zdravas´, Mária... 
 

10. október 

Mk 10, 17 – 30  



 

11.  október 

Lk 11, 29 – 32 
 

Milý Bože, 

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

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

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

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

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

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

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

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

a svoje povinnosti skúsim robiť s väčšou láskou a trpezlivosťou. 

 

 

 

 

Kým pôjdem spať... 
 

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

ti chcem ďakovať tento večer. So zvláštnou starostlivosťou vyfarbím 

dnešný lístok a z hlbokého srdca sa modlím.  

Zdravas´, Mária... 

 

Pane, 

farizeji ťa kritizovali za to, že si si pred jedlom neumyl ruky. V tvojej 

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

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

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

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

smädného človeka nemá pohár nijakú cenu, hoci by bol nádherný 

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

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

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

                                                              
Kým pôjdem spať... 
 

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

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

Nebeskou Matkou. Zdravas´, Mária... 
 

12. október 

Lk 11, 37 – 41  



 

13.  október 

Lk 11, 42 – 46 
 

Kto vymyslel všetky zákony? 

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

a zákonníci. Dávali pozor na dodržiavanie všetkých vtedajších zákonov. 

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

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

ľudia. 

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

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

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

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

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

             
 

 

Kým pôjdem spať... 
 

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

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

 

Pane, 

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

k Bohu, ale zatemňujú ju aj pred ostatnými.  

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

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

Svätého Písma. A ostatným nech ukazujem cestu svojimi dobrými 

skutkami. 

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

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

kráľovstvo o a pokánie. 

                            
 

Kým pôjdem spať... 
 

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

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

Zdravas´, Mária... 
 

14. október 

Lk 11, 47 - 54 
 



 

15.  október 

Lk 12, 1 – 7 
 

Dnešné ráno, Pane, 

by som rád(a) chvíľku mlčal(a) a počúval(a) zvuky okolo seba. Aspoň 

jednu minútu. Všade sú zvuky - pokiaľ máme zdravé uši, ani na stotinu 

sekundy nemôžeme počuť úplné ticho. Mesto je hlučné, školské chodby 

sú ako včelie úle. Radi kričíme. A hudbu si púšťame nahlas. No keď 

chceme povedať niečo tajné, alebo inak špeciálne, stíchneme a šepkáme 

si rovno do uší. Čo možno najtichšie... 

Pred tebou však nemožno mať žiadne tajnosti. Máš spočítane aj naše 

vlasy, poznáš naše myšlienky, trápenia i radosti. Pred tebou je 

zbytočné šepkať. No je pekné a príjemné zostať chvíľu celkom ticho. 

V nádeji, že začujem tvoj hlas, budem teraz chvíľočku tíško, Pane.             

 

Kým pôjdem spať... 
 

Aj teraz večer na chvíľu stíchnem. Predstavím si teba, Panna Mária, 

ako sa na mňa usmievaš. Ja sa tiež usmievam a podávam ti dnešnú 

večernú modlitbu a svoj jesenný pozdrav lásky. Je to krásna 

predstava. Zdravas´, Mária... 

 

Milý Bože, 

Duch Svätý nám radí. 

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

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

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

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

Jáj, ako by som to potreboval(a), keď ma pani učiteľka vyvolá k tabuli! 

Vo chvíľach, keď musím v škole odpovedať, alebo sa mám vážne 

rozhodnúť, tiež sa spolieham na pomoc Ducha Svätého. Na chvíľu 

stíchnem a čakám čo mi „napadne“. 

Prosím ťa, Duch Svätý, nauč ma počúvať tvoj hlas, rozoznať ho 

a poslúchať v každej chvíli, amen.        

                                              

 

Kým pôjdem spať... 
 

Ty si bola nadovšetko poslušná. Počúvala si Ducha Svätého  

a On ťa nikdy neopustil. Ďakujem za tvoju poslušnosť  

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

16. október 

Lk 12, 8 – 12  



 

17.  október 

Mk 10, 35 – 45 
 

Milý Ježiš, 

Ty si Kráľ. Predsa si neprišiel na tento svet vládnuť, ale slúžiť. 

Neprišiel si sa dať obsluhovať, naopak, sám si sa stal služobníkom. 

Napokon si pre ľudí vykonal najväčšiu a najťažšiu službu – zomrel si za 

nás. Hovoríš nám, že kto chce byť prvý, nech slúži všetkým a nech je 

posledný. Nech sa postaví celkom dozadu. Nebudem však na posmech? 

Všetci v škole súťažia, kto bude prvý. Vo všetkom. Spolužiaci chcú byť 

najrýchlejší, najmúdrejší alebo najmodernejší. Byť posledný – to sa 

dnes nenosí. Dnešný deň budem pozorovať mojich kamarátov a skúsim 

im dať prednosť. Napríklad v rade na obed. Určite sa mi jedlo aj tak 

ujde a ešte budem mať krásny pocit, však? 

              
 

Kým pôjdem spať... 
 

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

Kráľovský kvet pre moju Mamičku –  

Kráľovnú neba. Zdravas´, Mária... 

 

Pane, 

pracovať v Božej žatve, to nie je len tak.  

Na to sa treba dôkladne pripraviť. Iste by nám o tom vedeli veľa rozprávať 

tí, ktorí žijú v zasvätenom živote = kňazi a rehoľníci. Ich úloha je krásna, 

no zároveň náročná. Veľmi potrebujú naše modlitby, aby správne viedli 

Boží ľud do neba. Modlitby malých aj veľkých im vyprosujú veľa božích 

milostí. Každý kňaz je darom. Modlime sa, aby nám dobrotivý Pán Boh 

posielal svätých kňazov! Lebo budeme mať takých kňazov, akých si 

vymodlíme. Začnime už dnes. Aspoň jedným Zdravasom... 

           
 

 

Kým pôjdem spať... 
 

 

 

 

Pane Ježišu, na cestu do neba  

si nám daroval zasvätených  

služobníkov! Ty ich obdarúvaš  

špeciálnym povolaním,  

aby patrili iba tebe.  

Ty sám im dávaš silu,  

aby vedeli prekonávať rôzne prekážky na ceste ku tebe. Pane, ďakujem ti 

za všetkých kňazov Katolíckej cirkvi, ktorí verne a vytrvalo žijú toto 

povolanie! Prosím ťa aj za tých, ktorí sa odklonili od cesty povolania, aby 

si im dal milosť návratu k tebe.  

Zdravas´, Mária...  
 

18. október 

Lk 10, 1 – 9 
  



 

19.  október 

Lk 12, 35 – 38 

Milý Bože, 

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

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

hovoríš aby sme bdeli. Čo znamená bdieť? To znamená, že nemáme 

spať. Páči sa mi to, ale viem, že si nemyslel na deti. Ja by som rád(a) 

zostal(a) hore, trebárs aj celú noc. Ale myslím, že viac ako otvorené 

oči by ťa potešila moja dobrota a láska. Moje otvorené srdce. Takže 

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

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

po celý môj život.          

                  Kým pôjdem spať... 
 

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

stretnú nejaké nepodarené skúšky alebo trápenia, prosím.  

Zdravas´, Mária... 

 

V kostole často počúvam, 

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

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

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

si to ty. Len malá hŕstka ľudí ťa vtedy spoznala a privítala. Ako to 

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

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

pripravené srdiečka. Tak si to moje dnes budem opatrovať, aby sa tam 

nedostalo žiadne zlo. Veď čo, ak prídeš už dnes?      

 

 

 

Kým pôjdem spať... 
 

Vyberiem tie najkrajšie farbičky a vymaľujem ti tento jesenný list, 

Panna Mária. A zo srdca si vyberiem pekné slová.  

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

20. október 

Lk 12, 39 – 48  



 

21.  október 

Lk 12, 49 – 53 

Milý Pane, 

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

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

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

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

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

Dnes budem bojovať so svojou neporiadnosťou – upracem si izbu.  

 

                  
 

Kým pôjdem spať... 
 

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

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

v mojich každodenných bojoch, prosím. 

Zdravas´, Mária... 

 

Pane,  

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

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

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

každý môj deň dôležitejšie ako poznanie predpovede počasia.  

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

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

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

uvedomovať tvoju ustavičnú prítomnosť. 

                       

 

 

Kým pôjdem spať... 
 

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

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

Zdravas´, Mária... 
 

22. október 

Lk 12, 54 – 59  



 

23.  október 

Lk 13, 1 – 9 

Milý Pane, 

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

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

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

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

niečo ťažké na nás alebo na druhých dopustí, zostáva prítomný a 

dáva svoje požehnanie. Posilňuje nás aj iných, aby nás tie ťažkosti 

nezlomili. Niekedy nás nesie vo svojom náručí...  

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

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

                              
Kým pôjdem spať... 
 

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

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

o pomoc. Daj, nech na teba nikdy nezabudnem. 

Zdravas´, Mária... 

 

Milovaný Bože, 

premýšľam, čo by som ti odpovedal(a), keby si sa ma v tejto chvíli 

spýtal: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ Ako v dnešnom čítaní. Spýtal si 

sa chorého človeka, čo mu máš urobiť. On bol slepý a veľmi túžil 

vidieť. Takže bolo jasné, čo odpovie. Nemusel dlho premýšľať. Ale ja? 

Čo si želám zo všetkého najviac? Naozaj neviem... 

Skúsim dnes porozmýšľať, čo je pre mňa v živote najväčšie želanie. 

Našťastie, ty sa ma nepýtaš. Aj bez mojich prosieb sa o mňa staráš 

a plníš moje sny. Si úžasný Boh!           

            

 

Kým pôjdem spať... 
 

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

nikdy sa nám neomrzí. Aj dnes večer ti ju posielam ako záver mojej 

osobnej modlitby. Zdravas´, Mária... 
 

24. október 

Mk 12, 46b – 52  



 

25.  október 

Lk 13, 10 – 17 

Veľmi ťa obdivujem, Pane! 

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

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

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

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

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

zakázané. Povedal si, že Božia láska a milosrdenstvo musia byť 

nadovšetko – nad všetkými ľudskými zákonmi. 

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

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

                                                      Kým pôjdem spať... 
 

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

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

a milosrdenstvo, však? Ďakujem ti za všetku tvoju lásku 

a milosrdenstvo i za trpezlivosť, ktorú s nami máš. 

Zdravas´, Mária... 

 

V dnešnom čítaní, Pane, 

prirovnávaš Božie kráľovstvo k horčičnému zrniečku. Semienka sú 

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

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

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

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

dovidím na jeho najvyššie konáre. 

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

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

svete a dotkne sa neba.            

 

 

 

 

Kým pôjdem spať... 
 

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

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

Túžim milovať ako ty... 

Zdravas´, Mária... 
 

26. október 

Mk 13, 18 – 21  



 

27.  október 

Lk 13, 22 – 30 

Pán Ježiš, 

musel si mať vynikajúcu kondičku, keď si vo svojom poslaní ohlasovania 

Božieho kráľovstva všade chodil pešo! Nemal si len vybraté miesta, v 

ktorých si hlásal evanjelium. Dozvedáme sa, že si chodil mestami a 

dedinami...  

Ono je vlastne jedno, či bývame s rodičmi v meste, alebo na dedine. Pán 

Ježiš má aj dnes svoj spôsob, ako sa prihovoriť ľuďom z mesta i z dediny. 

Kňazi ako Boží vyslanci sú tam aj tam. Len sa modlime, aby bol v Cirkvi 

dostatok horlivých a svätých kňazov, ktorí sú Kristovými vyslancami a  

ktorí pôsobia v mestách i na dedinách na celom svete. Oni sú pre nás 

veriacich darom, nie samozrejmosťou... Dnešný októbrový deň sa 

pomodlím modlitbu Zdravas´, Mária práve za kňazov. 

                   

 
 

                                                      

Kým pôjdem spať... 
 

Pane, dnes si mi dal spoznať, 

že aj ja sa mám pričiniť o to,  

aby sme mali medzi sebou – či už v meste, alebo na dedine – kňazov. 

Ako? Modlitbou za nich. Požehnaj , prosím, aj nášho 

kňaza....................................................................................................  

v jeho náročnom a krásnom povolaní. Amen. Nebeská Matka,  

aj teba prosím za dobrých kňazov. 

Zdravas´, Mária... 

 

Pane,  

opäť čítam o modlitbe...  

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

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

zodpovedne čas na modlitbu ráno aj večer?  

Nemodlím sa na poslednú chvíľu?  

Pane, chcem ti dnes venovať čas – ba aj trošku viac. Pokúsim sa 
aspoň na chvíľu zastaviť v kostole, aby som ti povedal (a), že ťa mám 
rád(a).                       

                               

 28. október 

 Lk 6, 12 – 19 

Kým pôjdem spať... 
 

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

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

s Pánom Ježišom aj s tebou. 

Zdravas´, Mária... 



 

29. október 

Lk 14, 1 – 6 
 

Pane,  

opäť čítam o modlitbe...  

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

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

zodpovedne čas na modlitbu ráno aj večer?  

Nemodlím sa na poslednú chvíľu?  

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

aspoň na chvíľu zastaviť v kostole, aby som ti povedal (a), že ťa mám 

rád(a).           

 

 

                                            

 

 

                                                               
Kým pôjdem spať... 
  

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

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

s Pánom Ježišom aj s tebou. 

Zdravas´, Mária... 

 

30. október 

Lk 14, 1. 7 - 11 

 

Začína sa ďalší krásny deň! 

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

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

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

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

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

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

ich pred všetkými poslali dozadu. 

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

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

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

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

            

 

Kým pôjdem spať... 
 

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

tou naj Mamou a že ti ďakujem za každý deň. Daj, nech sa nechám tebou 

viesť stále. 

Zdravas´, Mária... 

 



 

Mami, čo mám dnes robiť ako prvé? 

Pane, možno sa práve dnes takto spýtam mamičky či ocka. Mám sa učiť, 

alebo upratať? Zahrať sa s bratom, alebo pohrabať lístie v záhrade? Čo je 

najdôležitejšie? 

Tak sa pýtali aj teba, Pane. A ty si odpovedal, že najdôležitejšie zo 

všetkého je milovať – Boha a každého človeka okolo nás. To znamená, že 

nemusím nič robiť a stačí, keď niekomu poviem: Mám ťa rád, mám ťa 

rada?  

Nejde o prázdne reči. Dôležité je robiť všetko z lásky a s láskou. Z lásky 

k bratovi sa s ním zahrám a budem to robiť s láskou a radosťou. Tak je to 

aj s učením, upratovaním, hrabaním lístia.  

                                            
 

 

                                                               

Kým pôjdem spať... 
 

Mamička, posledné októbrové listy sú vlastne srdcia. Všetky ti ich dávam, 

aby si vedela, že ťa milujem.  

Zdravas´, Mária... 

 

 

  
 

          

31. október 

Mk 12, 28b – 34 

 


