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I. Lectio:  

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

Keď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez 

pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste 

Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.”  

Mt 9, 36 – 38 

II. Meditatio:  

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

Veľké zástupy, ktoré Pán Ježiš stretal, On nebral len ako beztvárnu ľudskú masu. Vnímal 

ich ako skupinu jednotlivcov, kde každá osoba má svoje meno, má svoj jedinečný životný 

príbeh, má svoje plány a túžby. Sú to ľudia, ktorí sú ponechaní na pospas svojmu osudu, 

pripomínajúci ovce bez pastiera. Pán Ježiš ponúka tomuto davu záchranu, chce ho vyslobodiť 

zo svojej bezradnosti a opustenosti. Pán Ježiš – Dobrý Pastier, si ho berie na starosť a každému 

z nich pristupuje individuálne. Ľútosť sa mení na lásku. Opustenosť ustupuje a nahrádza ju 

nájdenie, pocit bezpečia a spolupatričnosti potlačí neistotu. 

Keď som prijal krst, dostal som sa do Pánovho ovčinca. Každý deň je mi k dispozícii Boží 

„sociálny balíček“ – štedrosť Jeho milostí a iných darov, ktoré mi dáva. Som za to Pánu Ježišovi 

vďačný? Systematicky využívam túto Božiu pomoc? Snažím sa denno-denne o to, aby som bol 

stále lepšou ovečkou, ktorá svojím životom a správaním napĺňa radosťou Srdce Dobrého 

Pastiera? Milujem Dobrého Pastiera, alebo ho iba využívam, manipulujem Ním? Nesnažím sa 

v Božom ovčinci postupne zavádzať svoje – čisto ľudské – poriadky? Ochotne prijímam 

princípy, ktoré nám zanechal Pán Ježiš? 

Pán Ježiš sa trápi aj nad tým, že nie všetky klasy nakoniec skončia v jeho sýpkach. Aby nič 

nevyšlo nazmar, stále potrebuje nové a nové ruky, ale aj srdcia, ktoré budú zbierať tie padajúce 

klásky, potrebuje stále nových a horlivých žencov. Lebo žatva je veľká. Božie lány bohato 

zarodili. Tak veľmi sú potrební tí, ktorí sa postarajú o úrodu.  

Nemusím sa automaticky osobne namáhať na Božej žatve, ale potrebujem prosiť za nových 

robotníkov do Pánovej žatvy. Povzbudzovať tých, ktorí tam už pracujú, aby sa nedali znechutiť, 

aby necúvli, nerezignovali, aby neodišli hľadať, tak ľudsky povedané: „lepší džob“. Musím 

ďakovať za tých, ktorí už svoju prácu na Božej žatve dokončili, ktorých si už Pán povolal do 

večnosti. Objavujú sa tieto témy v mojich rozhovoroch s Pánom Bohom? Modlím sa za nové 

povolania do Pánovej služby? Som Pánovi vďačný za tých, ktorí sa namáhajú, aby sa môj 

klások života dobre rozvíjal a nakoniec skončil pri Pánovi, aby mu priniesol veľa radosti?  

Pomodlím sa za nových robotníkov na Pánovej žatve, ktorí v týchto dňoch prijímajú 

diakonskú a kňazskú vysviacku. Ale budem sa modliť aj za tých, ktorí sa už možno aj mnoho 

rokov namáhajú na Pánovej žatve. Budem prosiť aj o zdravie pre chorých a za odvrátenie 

pandémie. 



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:  

Vedzte, že náš Pán je Boh;  

on je náš stvoriteľ  

a jemu patríme,  

sme jeho ľud a ovce z jeho stáda  

Ž 100, 3 

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: 

Chválim jeho meno, lebo dobrý je Pán. 

*** 
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