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Bohu ďakujme úprimne, 
srdečne všetci, veď On 

nám každý deň 
potrebné dáva veci.

On od narodenia 
bol s nami, chránil nás,

ako Otec zachoval 
z milosti do teraz

Otče, ty  sa staráš o nás,

Ty nás máš vždy 

na pamäti,

ó, daj, nech 

ťa milujeme

ako dobré, 

vďačné deti.

My ti chceme dôverovať,poslušnými 
byť ti stále,

pomáhaj nám, 
Otče dobrý,
žiť ku tvojej 
cti a chvále.

Vďaka Ti, Bože, 
starostlivý Otče
za krásu sveta, 
za každý plod,
za plné klasy, 

za poľné kvieťa,
za dary zeme, lesov a vôd.

VĎAKA

Malý Dušan prišiel za mamou do komory. Mama odkladala jablká, hrušky, 
sušené slivky, lekvár, mak, fazuľu, hrášok, múku a všelijaké dobré veci. Dušan sa 

potešil, že majú v dome toľko zásob. Pýtal sa mamy, kde sa to vzalo. Mama 
povedala: Otecko a ja sme usilovne pracovali v záhrade i na poli. Siali sme, 

okopávali a Pán Boh požehnal našej práci. Dal dážď, slnko, teplo a nám do prace 
sily a zdravia. Mali sme dobrú úrodu. Pánu Bohu ďakujeme za všetky dary. 

On je starostlivý Otec všetkych ľudí. Dušan si dobre zapamätal, že Pán Boh je 
starostlivý Otec.

Keď bol Dušan hladný, mamičku a otecka poprosil, aby mu dali jesť. 
Keď mu dali čokoľvek, Dušan sa pekne poďakoval. Pred jedením sa tiež vždy 

modlieval a ďakoval za každý dar Božej starostlivosti.
Robíte to tiež, milé deti?

Nezabúdajte byť povďační Bohu za starostlivosť, za vzduch, 
bez ktorého by sme nežili, za vodu, za stravu - sú to dary Božej lásky.

„Na nebeských vtáčikov pozri ako voľne lietajú,
veď živí ich otec dobrý, nedostatku nemajú.

My sme predsa viac než vtáci, a preto sa radujme:
čo nám dáv,a to nám stačí, Jemu vždy dôverujme.”

Po žatve a zbere úrody na poliach, v záhradách, a vinohradoch, ľudia, ktorí 
milujú Pána Boha, zhromaždia sa do domu Božieho, aby sa spolu 

poďakovali Bohu za tohoročné úrody zeme. 
Je to slávnosť poďakovania za úrody zeme.



„Poštár ide,” zvolala radostne 

Stela. Čakala na neho a 

dívala sa von oknom. 

Dúfala, že jej prinesie list od 

priateľky. Keď sa poštár konečne objavil, 

vybehla von.  Keď vyberala zo schránky listy a rôzne reklamné 

letáky, Všimla si medzi nimi malý katalóg. Cestou k dverám začala 

v ňom listovať. „Kniha želaní”, povedala mama, pozerajúc na 

katalóg, ktorý Stela držala v rukách. “Kniha želaní?” zopakovala Stela. „Prečo to tak voláš?” 

Mama sa usmiala.

„Pretože sa pozeráš na obrázky a želáš si, aby si mala to alebo ono,” odpovedala mama.

„Je tam veľa vecí, ktoré by človek chcel mať, ale v skutočnosti by ich ani nepotreboval.”

Stela sa posadila na pohovku. Mama si prisadla ku nej. Chvíľku spoločne mĺčky listovali v 

katalógu. Ticho prerušila mama: „Niekedy všetky veci riadne popletieme a myslíme si, že 

naše želania sú skutočne našimi potrebami,” povedala zamyslene. „Boh nám prisľúbil, že 

sa postará o všetky naše potreby, avšak nesľúbil nám, že nám bude spĺňať všetky naše 

túžby a želania.”

Stela premýšľala o týchto slovách. V katalógu bolo veľa vecí, ktoré by chcela mať, vedela 

však, že ich v skutočnosti nepotrebuje.

 Možno nebolo nič zlé na tom, že človek chcel tieto veci, ale Stela vedela, že mama hovorí 

pravdu. Stela dôverovala Bohu, že sa postará o všetky veci, ktoré potrebuje.

 želaníKniha
Prečítaj 

si 

Žalm 34: 8-10

Stáva sa ti, že si niekedy popletieš želania s 
potrebami? Želáš si mať bicykel? Novú hračku? 

Viac peňazí? Popros Boha, aby ti pomohol 
rozpoznať, ktoré z týchto želaní sú sebecké túžby, 

a ktoré sú tvoje skutočné potreby. Nauč sa naspamäť 
Filipänom 4:19

Boh ti možno dá niektoré 
z veci, ktoré si želáš, 

avšak pokiaľ ide o tvoje 
potreby, môžeš sa na 

Neho vždy spoľahnúť, že 
sa o ne postará.



 Pred mnohými rokmi v Anglícku žil človek George Muller. Mal veľký dom, v ktorom žilo mnoho detí. Neboli to 
Mullerove deti, boli to dievčence a chlapci, ktorí nemali rodičov, alebo niekoho, s kým by bývali. Pán Muller všetky tie deti 
zavolal, aby bývali v jeho dome.
 Maličká Barbara bola jedna z nich. Mala šesť rokov, keď prišla bývať s ostatnými deťmi a pánom Mullerom. 
Bolo jej tam veľmi dobre. Pán Muller povedal deťom, že on nemá veľa peňazí, aby kúpil stravu pre nich, ale Pán Ježiš 
sa o nich postará a môžu byť bezstarostní. Učil ich, aby boli povďační  Ježišovi, že sa o nich stará a že je s nimi.
Jedného dňa, po večeri, povedal: „Deti, nemáme viac peňazí a teta kuchárka hovorí, že v kuchyni nemáme stravu pre 
zajtrajšie raňajky. Budeme sa modliť, veriť a budeme ďakovať Ježišovi, že sa postará o to, čo potrebujeme.”
Deti si kľakli s pánom Mullerom a modlili sa:
„Pane Ježišu, Ty sa staráš o nás a povďační sme ti, že si taký dobrý ku nám. Potrebujeme jedenie na zajtra ráno. 
Prosíme ťa, postaraj sa o to. Dávame to do Tvojich rúk, veríme Ti a ďakujeme. V mene Ježiš!
Nasledovné ráno deti sa  zobudili a utekali vidieť, čo majú na raňajky. Ich taniere boli prázdne. Nič. Deti si posadali 
okolo stola a čakali, čo im teta kuchárka donesie.
 Pán Muller povedal: „Deti, naše raňajky ešte neprišli, poďakujme Ježišovi za všetko, lebo sa On stará o nás. 
Budete sa hrať a odpoveď príde, Pán Ježiš sa postará o nás ako vždy. Deti sa spolu pomodlili, a keď chceli vstať od 
stola, počuli klopanie na dvere. Pán Muller poslal Barbaru,  aby otvorila dvere. Barbara otvorila dvere, a viete kto tam 
bol? Nikto!
Niekto bol a odišiel, ale nechal tam za vrece ryže. Barbara šťastne kričala: „Ryža, naše raňajky sú vo dverách!”
„Kde je človek, ktorý ju doniesol?” pýtali sa. Nikto nevidel človeka.
„Možno to bol anjel, ktorý nám doniesol ryžu,” povedal pán Muller, „ale Pán Ježiš nám ho poslal, tak poďakujme za Jeho 
starostlivosť!”
Deti šťastne ďakovali Ježišovi za výborne raňajky. Často si deti spomenuli ako sa Pán Ježiš vtedy postaral o nich, a 
postaral sa ešte mnohokrát. Aj dnes, milé deti, ako počul modlitbu tých detí, Pán Ježiš počuje naše modlitby, dáva nám 

odpoveď na ne a tiež sa tak stará o každú potrebu.
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L=9, M=10, O=12, P=13, R=14, S=15, T=16, U=17, V=18,
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Pane Ježišu, ďakujeme za Tvoju otcovskú 
lásku, za tvoju starostlivosť o naše 

telesné a duchovné potreby. Ďakujeme 
za každý deň, ďakujeme, že si s nami, 

nebojíme sa, veríme ti a pevne sa držíme 
tvojich zasľúbení a žijeme ako víťazi! V 

mene Ježiš!

Pomodlime sa spolu:

Prekvapenie


