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N ájdi si čas a v tichu si prečítaj text Svätého 
písma a príbeh na každý deň a zamysli sa nad 
nimi.  

Môžeš to robiť takto:  

Modlitba: Milý Bože, chcem si prečítať tvoje Slovo života    
a dozvedieť sa ako mám správne žiť. Pomôž mi, aby som 
nasledujúce slová správne chápal(a) a podľa nich aj 
konal(a). Amen. 

Čítaj texty pomaly. Keď skončíš, vráť sa k vete, slovu alebo 
myšlienke, ktorá ťa oslovila. Prečo sa ťa dotkla?  

Premýšľaj o tejto vete. 

Povedz Bohu o svojich myšlienkach. Porozprávaj sa             
s  Pánom Bohom tak, ako sa rozprávaš so svojim priateľom. 

Čo ti Boh chce povedať? Zakonči chvíľku čítania a pre-
mýšľania modlitbou Otče náš, pomaly a úctivo. Pod texty na 
každý deň si napíš, čo sa ti najviac páčilo, čo ťa oslovilo.  

Najlepšie bude, keď prečítaš len jeden príbeh denne. 

Texty zo Svätého písma nesúvisia s dennými omšovými čí-
taniami. 



Jednoducho mama 

Pondelok - Taká je materinská láska 

Ako keď niekoho teší matka, tak vás  
budem ja tešiť a v Jeruzaleme sa potešíte. 

Iz 66, 13 

S talo sa to už dávno. Istá mladá matka prechádzala ho-
rami severného Anglicka. Na rukách niesla svoje malé 

bábätko. Zastihla ju však silná snehová metelica. Do cieľa 
cesty už nedošla. Keď sa snehová búrka utíšila, jej telo našli 
pod vrstvou snehu. Skôr než zomrela, vyzliekla si vrchný 
odev a zabalila doň svoje dieťatko. Keď dieťa rozbalili, na 
veľké prekvapenie, ale aj radosť všetkých, zistili, že je živé   
a zdravé. Táto žena prikryla dieťa vlastným telom a obeto-
vala svoj život, aby zachránila život dieťatka. Aká mocná     
a obetavá je materinská láska! 
 Po rokoch sa z tohto dieťaťa stal dospelý muž. Volal 
sa David Lloyd George. Stal sa prvým ministrom Veľkej Bri-
tánie a bezpochyby jedným z najväčších anglických štátni-
kov. 
 Zamysli sa nad tým, čo všetko pre teba urobila tvoja 
mama. Ako by si jej mohol prejaviť svoju vďačnosť? 

Matka je domov, z ktorého sme vyšli, je našou prírodou,     
pevninou i morom. 



Utorok - Chyba pri delení 

Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať  
dobré dary svojim deťom; o čo skôr  
dá váš Otec, ktorý je na nebesiach,  

dobré veci tým, čo ho prosia. 
Mt 7, 11 

N a hodine matematiky sa učitelka pýta chlapca: „Pred-
stav si, že tvoja mama upečie na narodeniny tortu. Je 

vás doma sedem - rodičia a piati súrodenci. Aký diel z torty 
dostaneš?“ 
 „Jednu šestinu,“ odpovedá pohotovo chlapec. 
 „Z tvojej odpovede mám dojem, že nerozumieš 
zlomkom,“ zhodnotila jeho odpoveď učitelka. „Veď predsa 
doma vás je sedem,“ pripomenula mu. 
 „Áno, pani učitelka,“ odpovedá chlapec, „ale vy ne-
poznáte moju mamu. Mama by určite povedala, že ona tor-
tu nechce.“ 
 Je veľa príjemných a krásnych vecí, ktorých sa dobré 
mamy zrieknu kvôli svojim deťom. Všimol si si to už nieke-
dy? 

Láska je prianie niečo dávať, nie dostávať  



Streda - Kytička pre mamičku 

Deti,  poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo 
je to spravodlivé. Cti svojho otca i matku, to je 

prvé prikázanie s prisľúbením: Aby ti dobre 
bolo a aby si dlho žil na zemi. 

Ef 6, 1-3 

D ve dievčatká, ktoré mali štyri a šesť rokov, sa rozhodli 
darovať mame kyticu kvetov. Kúpili ju za svoje našet-

rené peniaze. Keď ju priniesli domov a dali mame, zostala 
prekvapená. Staršia z nich so smutným výrazom v tvári po-
vedala: „Prepáč mamička, že sme ti priniesli len túto 
skromnú kytičku. V kvetinárstve mali aj inú kyticu, ktorú 
sme ti chceli kúpiť. Bola skutočne krásna, ale trošku drahá    
a teta nám ju nechcela predať. Mala krásnu stuhu, na ktorej 
bol nápis: 'Odpočívaj v pokoji.' Mysleli sme si, že to by bolo 
o tom, o čo nás vždy prosíš - trochu pokoja, aby si si mohla 
odpočinúť." 
 Aj tvoja mama zrejme vstáva skôr ako ty. Celý deň 
pracuje a stará sa o celú vašu rodinu. Večer, keď ty už spíš, 
ona ešte pracuje. 
 Ako veľmi si potrebuje niekedy aspoň chvíľu odpoči-
núť. Dopraješ jej to? 

Dar, ktorý nie je obeťou, nie je nijakým darom. 



Štvrtok - Super mama 

Múdry syn naplňuje (svojho) otca radosťou. Ale 
pochabý syn býva na zármutok svojej matke.

Prís 10, 1 

N a oslave narodenín sa deti dohadovali o svojich mam-
kách. Všetko sa začalo tým, že jedno z nich povedalo: 

„Moja mama pečie najlepšie koláče na svete." 
 Ďalšie sa pridalo: „Moja hrá najlepšie na klavíri.“  
 Jedna maličká parádnica ukázala na svoje šaty a oce-
nila šikovnosť svojej matky: „Moja mama šije najkrajšie šaty. 
Také si veru v nijakom obchode nekúpim.“ 
 Bolo zjavné, že každé dieťa má mamičku, ktorá robí 
niečo oveľa lepšie než druhé mamy. Iba jeden chlapec ako-
by nemal čo povedať. Ostatné deti sa naňho dívali a po chví-
li sa ho spýtali: „Tvoja márna nevie robiť nič?“ 
 Zamyslel sa a vyhlásil: „Asi nie." Potom sa mu očká 
rozžiarili a dodal: „Ale s ňou sa krásne žije!“ 
 Môže človek dostať lepšie ocenenie? 
 Ako sa ti žije s tvojimi rodičmi? Skús im povedať, 
kedy sa pri nich cítiš dobre a kedy nie. Čo myslíš, ako sa žije 
im s tebou? 

Často zabúdame, že ľudia, s ktorými musíme žiť,  
musia tiež žiť s nami. 



Piatok - Dokonalý robot 

Kto nájde ženu súcu? Má väčšiu cenu  nad perly. 
Obstaráva si vlnu a ľan zháňa a rada ich spra-
cúva vlastnými rukami. Vstáva ešte v noci, roz-

deľuje stravu svojej čeľadi. Rúče si koná svoje 
povinnosti, rezko sa chápe práce. Štedra je chu-

dobnému, núdznemu prajná.  
Prís 31, 10.13.15.17.20 

V rcholom technického rozvoja sú roboty. Sú schopné 
pracovať nekonečné hodiny a fungujú v každom po-

časí. Vydržia naozaj veľa a zda sa, akoby sa nikdy ani nepo-
trebovali zastaviť. Na údržbu sú absolútne nenáročné. Pri-
tom všetkom nevyžadujú osobitnú pozornosť, pochvalu, 
odmenu ani uznanie. 
 Roboty však v skutočnosti nie sú ničím novým. Medzi 
ľuďmi ich poznáme už tisícročia a zvyčajne ich volajú -   
matka. 
 Urob si malý test. Zober kus papiera a skús naň napí-
sať zoznam všetkého, čo stihne tvoja mama urobiť za jeden 
jediný deň. Keď s tým budeš hotový, možno by si mohol 
dolu dopísať jedno slovko, ktoré sa začína na písmenko Ď. 

Ak má evolučné teória pravdu, ako je potom možné,  
že mamy majú ešte stále len dve ruky? 



Sobota - Matkina modlitba 

O tohoto chlapčeka som prosila a Pán splnil 
moju prosbu, ktorú som mu predkladala. Nuž 

aj ja som ho venovala Pánovi. Po všetky dni, 
kým len bude, nech je zasvätený Pánovi!“  

I klaňali sa tam Pánovi.
1 Sam 1, 27-28 

K eď umývam malé špinavé nohy, modlím sa: „Pane, 
zachovaj ich vždy čisté, aby kráčali po správnych ces-

tách.“ 
 Keď umývam malé špinavé rúčky, úprimne prosím: 
„Pane, nech sú ochotné splniť úlohu, ktorú im dáš" 
 Keď umývam špinu z malých kolien, prosím: „Pane, 
nech sa na týchto kolenách vybojujú najväčšie víťazstvá." 
 Keď drhnem špinavé šaty, modlím sa: „Pane, nech sa 
jeho odev zmení na rúcho tvojej spravodlivosti." 
 „Viem, že po niekoľkých hodinách budem musieť 
opäť umyť tieto ruky a skôr než sa skončí deň, šaty budú 
opäť špinavé. Ale na všetkých životných cestách, v bolesti aj 
nedostatku, zachovaj Pane, jeho malé drahé srdiečko čisté 
od hriechu a poškvrny, pretože ani voda, ani mydlo nemô-
žu umyť tajné zákutia srdca, kam dovidíš len Ty. Ja môžem 
umyť len jeho ruky a nohy, ale jeho srdce, Pane, odovzdá-
vam Tebe." 

Človek, ktorý mal zbožnú matku, nemôže byť chudobný,  



Nedeľa - Démon hlbín 

Cti svojho otca a svoju matku, ako ti prikázal 
Pán, tvoj Boh, aby dni tvojho života dlho trvali 

a aby sa ti darilo na zemi,  
ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!  

Dt 5, 16 

K ao Pua sedí za mesačnej noci na piesčitom brehu oce-
ánu, díval na mesačnú oblohu a smutným hlasom ža-

luje: „Veľký a mocný! Vypočuj moju modlitbu a uzdrav 
moju matku, ktorú mám tak rád. Rozkáž zlému démonovi 
choroby, aby od nej ustúpil! Mocný, prosím, vypočuj moju 
modlitbu. Stojím pred tebou čistý! Tri dni som sa postil        
a kúpal v horúcej očistnej vode! 
 Celá dedina na chudobnom ostrovčeku Niki-Noa ve-
dela, že Pua, šestnásťročný chlapec, bol pri jazere horúcej 
vody, aby sa očistil a pôstom pripravil na celonočnú mod-
litbu pri splne mesiaca a vyprosil tak od Velkého Stvoriteľa 
uzdravenie pre svoju matku. 
 Chlapec vedel, že tam, na obzore, je veľký ostrov, na 
ktorom býva biely lekár, ktorý by určite mohol matku 
uzdraviť. Ale kde vziať sto frankov na zaplatenie? Má šesť-
desiat žraločích zubov, ale tie môže predať tak za 6 frankov! 
Je ešte jedna možnosť, ako získať peniaze, ale kňaz a starší 
obce zakázali ponárať sa do    hlbín a loviť ploché lastúry,      
v ktorých by mohol nájsť malé biele guľôčky. Čínsky ob-
chodník na susednom ostrove ich váži na malých vážkach    
a biely kapitán, čo ich odváža do mesta, im hovorí perly. 



 Vtedy sa muži potápali a predávali biele guličky      
Číňanovi. Ten im vždy dal za hrsť frankov. Za to si kupovali 
diablov nápoj. Keď ho vypili, bili sa medzi sebou a zabíjali. 
A čo horšie, kupovali si všelijaké zvláštne predmety, aby sa 
pochválili druhým. Pretože aj ostatní to chceli mať, v dedi-
ne dochádzalo k hádkam a sporom. Z rajského ostrova odi-
šiel pokoj a mier. A čo horšie, muži chceli nájsť guľôčok stá-
le viac a viac. Celé dni sa potápali namiesto toho, aby lovili 
ryby a starali sa o svoje ženy a deti. 
 Potom sa situácia ešte zhoršila. Morskí démoni - žra-
loky; prilákaní neustálym ponáraním sa ľudí do hlbín, za-
morili svojou prítomnosťou celý záliv, preto sa nedalo bez-
pečne ani vstúpiť do vody. V honbe za drahocennými 
guľôčkami prišlo o život niekoľko statočných mužov. Po po-
slednej strašnej nehode, pri ktorej žralok roztrhal jedného   
z najodvážnejších lovcov, kňaz a starší obce nariadili, že ni-
kto sa nesmie potápať v útesoch. Ten, kto by zákaz porušil 
a hľadal vo vode guľôčky, ktoré prinášali zlo, bude z ostrova 
vyhnaný! Tak znel rozkaz obce a to bolo tabu! 
 O tom všetkom premýšľal Kao Pua, keď sedel na bre-
hu mora a modlil sa k Všemohúcemu za zdravie svojej mat-
ky. Myšlienka na bieleho lekára, ktorý už toľkých vyliečil, 
mu nedala pokoj. Keby tak mal tých sto frankov! Tam, me-
dzi útesmi na dne, leží mnoho lastúr. Keby len v jednej        
z nich našiel bielu guľôčku, určite by za ňu dostal viac než 
100 frankov! Potom by si mohol požičať čln a plaviť sa na 
susedný ostrov k bielemu lekárovi. 
 Napriek zákazu by sa odvážil ísť k útesom veľmi sko-
ro ráno. Čo však urobiť so strašným žralokom, ktorý stráži 
hlbinu? To bolo samozrejme horšie. Kao Pua má krásny 



velký nôž. Tým nožom by ho mohol zabiť! Táto myšlienka 
mu nedala pokoj. Zmocňovala sa ho stále viac a viac. Vstal, 
vrátil sa do rodnej chyže. Potichu vkĺzol dnu, aby nezobudil 
matku, ktorá v horúčke nepokojne oddychovala. Zobral 
lano, olovené závažie, ktoré zdedil po mŕtvom otcovi, po-
tápačské okuliare a nôž ostrý ako britva. Ticho odchádza     
a potom už beží priamo na pláž, kde je niekoľko kanoe        
s vahadlami Odväzuje jedno z nich a rýchlo vesluje, nesený 
vlnou odlivu, k východnému koncu ostrova. 
 V zátoke je more pokojné a priezračné. Vidieť do 
hĺbky, až na dno. Kao Pua sleduje skaliská. Áno, tam dolu     
v hlbine je na balvanoch prilepených niekoľko veľkých las-
túr. Tých sa musí zmocniť za každú cenu! Skúseným pohľa-
dom dôkladne sleduje dno. Hľadá démona! Nikde nijaký 
pohyb. Nasadzuje si okuliare, chytá sa jedného zo závaží, 
nehlučne sa prehupne cez okraj kanoe a ťahaný závažím sa 
norí ku dnu! 
 Ako prízrak ticho klesá ku dnu popri útese. Na dne 
pustí závažie, ktoré mu slúži ako kotva člnu a rýchlo odtr-
hává lastúry od skalísk a vkladá ich do lykového vrecka. 
Šetrí pohybmi aj dychom. Naraz veľký tieň zakryje svetlo 
prenikajúce do hlbiny. Kao Pua sa obrátil a ustrnul. Démon! 
Obrovský žralok sa ticho sunie okolo útesu ku dnu. Kao Pua 
sa pritlačí do štrbiny v skale. Žralok sa priblíži a ľstivo sa 
krúti sem a tam okolo trhliny. Kao Pua vysunie ruku ozbro-
jenú ostrou dýkou a vráža nôž do striebomo-sivého brucha 
netvora! 
 Ľavou rukou sa pevne pridŕža v trhline, aby ho zmie-
tajúca sa beštia nevytiahla von a drží nôž v rane. Každým 
pohybom žraloka sa rana zväčšuje! Aj keď sa to odohralo 



len v priebehu niekoľkých sekúnd, Kao Pua cíti, že potrebu-
je vydýchnuť! Drahocenný dych zadržiavaný pľúcami uniká 
aj proti jeho vôli nosom. Krištáľovo čistá voda sa farbí na 
červeno. Ranený žralok sa zmieta smerom k hladine. Kao 
Pua zúfalo zadržiava výdych a prudkými tempami pláva       
k hladine. 
 Nikým nepozorovaný sa vyčerpaný mládenec vracia 
k brehu. Horúčkovito otvára nožom perlonosné lastúry. 
Prvá - nič, druhá - nič! Po guľôčke ani stopy! Posledná lastú-
ra leží otvorená na dlani Kao Pua a opäť nič! Všetka náma-
ha, porušenie zákazu aj riskovanie života vyšli nadarmo! 
Ešte raz prehmatáva mäkké mäso vzácneho mäkkýša - a čo 
to? V mäse lastúry zacíti niečo tvrdé! Ale nie je to biele! 
Zázrak! 
 V prstoch Kao Pua žiari najvzácnejší dar mora -     
čierna perla! Matka je zachránená! Kao Pua sa stáva boha-
tým mužom! 
 Chlapec klesol k zemi, aby sa poďakoval Bohu! 

Bez lásky je život prázdny. 
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