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I. Lectio:  

S vierou a pozorne čítaj posvätný text, akoby ho práve tebe diktoval Duch Svätý. 

Mojžiš včasráno vstal a vystúpil na vrch Sinaj, ako mu prikázal Pán; v rukách mal dve kamenné 

tabule. Keď Pán zostúpil v oblaku, Mojžiš zostal stáť s ním a vyslovil Pánovo meno. Pán prešiel 

popred neho a volal: „Pán, Pán Boh je milosrdný a láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a 

verný.” Mojžiš sa rýchlo sklonil až po zem, klaňal sa a vravel: „Pane, ak som našiel v tvojich 

očiach milosť, prosím, poď s nami. Áno, je to ľud tvrdej šije, ale ty odpustíš naše neprávosti a 

hriechy a budeme tvoji.”  

Ex 34, 4b – 7a. 8 – 9 

II. Meditatio:  

Snaž sa dôkladne pochopiť text. Pýtaj sa: „Čo mi tým chce Boh povedať?“  

Pri rozhovoroch sa môže stať, že niekto nechce hovoriť o nejakej téme. Argumentuje tým, 

že je viazaný mlčanlivosťou, musí zachovať služobné tajomstvo. Aj kresťanom bolo zverené 

Tajomstvo, ale pri tomto Tajomstve ho neviaže mlčanlivosť. Tomuto Tajomstvu zveruje svoj 

život, k tomu Tajomstvu sa modlí, k Tajomstvu Jedného Boha v Troch Osobách: Otca, Syna 

i Ducha Svätého – k Najsvätejšej Trojici. Je to Tajomstvo, ktoré nemôžeme pochopiť, ale 

ktorému sa treba zveriť, dôverovať Mu. Je to Tajomstvo, ktoré nás miluje, s Jeho priazňou 

môžeme rátať každý Boží deň, toto Tajomstvo sprevádza veriaceho človeka na jeho životnej 

púti do zasľúbenej zeme – do domu Otca v nebi. Je to Tajomstvo bohaté v milosrdenstve 

a súcite, plné trpezlivosti, milosti a milosrdenstva. Jeden Boh v Troch Osobách sa s tým 

bohatstvom neustále delí s človekom, čím ho obdarúva a obohacuje. Už v Starom zákone dal 

ľuďom kamenné tabule a na nich Desatoro Božích prikázaní, ktoré nás učí, ako máme dôstojne 

žiť, aby sme náš život prežili múdro a plodne. Ak aj človek zblúdi, narobí chyby, spácha mnoho 

hriechov, keď to oľutuje, môže si byť istý, že mu bude odpustené. On nebije človeka po 

zatvrdnutom krku, ale ho masíruje, obmäkčí.  

Nosím vo svojom srdci nejaké tajomstvá? Zachovávam ich, nehovorím o nich pred 

neoprávnenými osobami, neprezrádzam im ich? Nosím vo svojom srdci tajomstvo Jedného 

Boha v Troch Osobách, Otca, Syna i Ducha Svätého? Uvedomujem si, že toto Tajomstvo mi 

bolo zverené vo chvíli krstu? Som s týmto Tajomstvom s každodennom kontakte – v modlitbe? 

Moja modlitba tento kontakt vo mne rozvíja, prehlbuje, posilňuje? Umožňujem každý deň 

tomuto Tajomstvu, aby ma obohacovalo? Vďaka tomu aj ja mám viac trpezlivosti voči svojim 

blížnym, som vnímavejší na ich potreby a som voči ním milosrdnejší a láskavejší? Nestalo sa 

mi, že v mojom živote skamenel obsah kamenných tabúľ, ktoré som dostal od Pána Boha, jeho 

slová už nepokladám za aktuálne, pokladám ich iba za prežitok? Alebo opak je pravdou: 

Desatoro mi dáva smer a zmysel života, preto sa ho snažím čo najvernejšie zachovať? Aj keď 

mi je Boh v Troch Osobách blízky, neprestáva byť pre mňa stále nepochopiteľným 

Tajomstvom? Vzdal som sa pokušenia pochopiť toto Tajomstvo, ale Mu stále verím, ponáram 



sa Doň, zverujem sa Mu, čoraz viac Mu dôverujem: Bohu Otcovi, Bohu Synovi a Bohu Duchu 

Svätému?  

Na záver modlitby vzdám chválu a česť tajomstvu Najsvätejšej Trojice: Bohu Otcovi, 

Synovi i Duchu Svätému. Budem prosiť Boha, aby bol v centre môjho srdca a života, aby ho 

neodradili moje pokušenia žiť bez neho, aby som sa v živote spoliehal iba na svoje vlastné sily. 

Poprosím Ho, aby zastavil pandémiu a budem prosiť za ďalšie dary a láskavosti, ktoré tak veľmi 

potrebujem. 

 

III. Oratio:  

Teraz ty rozprávaj Bohu... Otvor si srdce pred Bohom, aby si mu mohol hovoriť 

o pocitoch, ktoré v tebe vzbudzuje Božie slovo. Modli sa jednoducho a spontánne – 

slovami, ktoré sú plodom predošlých častí: „lectio“ a „meditatio“. Umožni Bohu, aby 

mohol vstúpiť do srdca a prihováraj sa mu vo vlastnom srdci. Započúvaj sa do pohnutí 

svojho srdca. Vyjadruj ich jasne pred Bohom: oslavuj ho, ďakuj mu, pros ho. 

Môže ti pri tom pomôcť i modlitba žalmu:  

Slávny si, Pane, Bože našich otcov.  

Chvála ti a sláva naveky. 

Slávne je, Pane, tvoje meno, nesmierne veľké a sväté 

Chvála ti a sláva naveky. 

   Dan 3, 52 

IV. Contemplatio:  

Zotrvaj pred Bohom „celým sebou“. Modli sa prítomnosťou. Zotrvaj pri Bohu. 

Kontemplácia je časom vdychovania Ducha, nasýtenia sa Bohom, a to všetko bez slov. Je 

to hodina prijatia Slova. 

Opakuj v rôznych okamihoch dňa: 

Chvála ti a sláva naveky. 
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