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POĎTE KU MNE VŠETCI! 

Cieľ príhovoru / katechézy 

Cieľom je poukázať na dobrého Boha, ktorému môžeme dôverovať a môžeme prísť k nemu s našimi prosbami. 

On nás vypočuje a prichádza k nám so svojou pomocou. Do príhovoru zahranieme prvú omšovú modlitbu, čiže 

kolektu. 

Vo všeobecných smerniciach Rímského misála čítame: „Potom kňaz vyzve ľud k modlitbe. Všetci spolu s ním 

chvíľku mlčia, aby si uvedomili, že stoja pred Bohom, a aby si v mysli mohli zhrnúť svoje prosby. Potom kňaz 

prednesie modlitbu, ktorá sa zvyčajne volá „kolekta“; ňou sa vyjadruje povaha bohoslužby.“ (VSRM 32). Počas 

svätej omše sa treba zamerať na chvíľku ticha po slovách „Modlime sa“. Je možné dnešnú kolektu uviesť 

krátkym vysvetlením, v ktorom poukážeme ako môže každý z účastníkov sv. omše toto ticho vyplniť. 

 

Slovo dňa 

Kľúčovým slovom je PRÍCHOD. Pán Ježiš hovorí v evanjeliu: „Poďte ku mne všetci.“ Keď prichádzame na svätú 

omšu, prichádzame k Ježišovi. On nás prijíma a posilňuje. 

 

Obrázok 

Na obrázku, ktorý dostanú deti, vidíme Pána Ježiša, ktorý hovorí slová: „Poďte ku mne všetci a ja vás posilním.“ 

(Mt 11, 28-30). 

 

Príhovor / katechéza 

Prichádzame k Ježišovi a prinášame mu svoje srdcia so všetkým, čo sa nich nachádza. Čo je teraz vo vašich 

srdciach? Aké pocity, túžby, prosby? Čo prežívate vo svojom srdci? (rozhovor s deťmi) Všetko, o čom hovoríte - 

prosby, ťažkosti, túžby, nádeje, radosti a smútky ale tiež ľudia, ktorí sú vám blízki a pre vás dôležití - toto všetko 

môžeme dať Pánu Ježišovi. Prvé čítanie nám dnes pripomína, že Pán Boh dáva unavenému silu. Každý, kto v 

neho dúfa a verí mu, nachádza v ňom silu. Je taký moment vo svätej omši, kedy po slovách kňaza „Modlime sa“ 

nastáva chvíľka ticha. Vtedy môžeme v dôvere povedať Pánu Ježišovi o tom, čo je v našich srdciach a poprosiť 

ho, čo potrebujeme my alebo iný. Na to je spomínaná chvíľka ticha. Nie je to prestávka, že kňaz zabudol, čo ma 

ísť ďalej! Je to špeciálna a dôležitá chvíľa, v ktorej odovzdávame Pánu Bohu všetky potreby svojho srdca, ktoré 

sme priniesli na svätú omšu. Po krátkom stíšení kňaz prednesie modlitbu, voláme ju kolekta (môže sa vysvetliť 

jej význam; z latinského slova collecta - zbierka, colligo - spolu zozbierať, zhromaždiť). V modlitbe dňa kňaz 

dáva Pánu Bohu všetko, čo sme priniesli na sv. omšu vo svojom srdci a aj to, o čom sme mu v tichu povedali. 

Modlitba dňa je nádherný moment každej svätej omše. Snažme sa ho prežívať svedomite. 

 

Úloha 

Dnes večer pouvažujte, najlepšie počas večernej modlitby, o čo chcete prosiť Pána Ježiša. Zajtra počas sv. 

omše to poviete Pánu Ježišovi počas ticha, ktoré bude, keď kňaz povie/zaspieva slová: „Modlime sa.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


