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I. Lectio:  

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

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. 

A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a 

nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre 

mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma 

poslal. Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého 

ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal piť jednému z týchto 

maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju 

odmenu.” 

Mt 10, 37 – 42 

II. Meditatio:  

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

Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru 

viac ako mňa, nie je ma hoden. Pán Ježiš nám nezakazuje milovať nikoho iného, iba jeho. 

Chce iba to, aby v oblasti lásky On bol na prvom mieste. Obyčajne sa stáva, že keď v rebríčku 

lásky posunieme Pána Ježiša na druhé či ďalšie miesto, nedokážeme, nie sme schopní, ani 

nevieme milovať iných, ani tých, ktorí by mali byť nášmu srdcu najbližší. 

Je Pán Ježiš na prvom mieste v zozname tých, ktorých milujem? Uvedomujem si, že ak je 

to tak, potom aj iní, ktorých milujem, na tom nijako nestrácajú, ale získavajú? Je mi jasné, 

prečo je to tak? Veď On si ma predsa prvý zamiloval a neustále ma obdarúva svojou láskou. 

Môže sa stať, že ja prestanem milovať Pána Ježiša, ale beda by mi bolo, keby On prestal 

milovať mňa. To by bol môj koniec. 

Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Mnohí veriaci, ktorí sa priznávajú 

k Pánu Ježišovi, nosia na svojom krku zavesený krížik. Ale Jemu ide o niečo viac, chce, aby 

sme nosili svoje osobné kríže! Práve vďaka ním nie sme na ceste za Pánom Ježišom iba 

akýmisi spolucestujúcimi na určitú chvíľu života, tulákmi, ktorí hľadajú iba dobrodružstvá, 

ale učeníkmi, ktorí sa snažia čo najlepšie nasledovať svojho Majstra, ktorí idú za Ním až do 

konca, až po smrť a zmŕtvychvstanie. 

Kríže, ktoré nesiem na ceste za Pánom Ježišom, sú iba ozdobou, ktorá tlačí a prekáža, 

ktorej by som sa chcel čo najskôr striasť, alebo sú znakom toho, že patrím Jemu?  Nosím ich 

so zlosťou, alebo s hrdosťou; som plný nádeje, či strachu? Uvedomujem si, že kríž je bránou 

k zmŕtvychvstaniu?  

Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Strácať pre Pána 

Ježiša: čas, sily, materiálne prostriedky,... znamená v konečnom dôsledku ich získavať. 

A platí to aj opačne, ak sa budeme snažiť čas, sily, materiálne dobrá nechať iba pre seba, pre 

svoj egoizmus, nakoniec to všetko stratíme. 



Som ochotný obetovať sa, strácať pre Pána? Robím to veľkodušne, v hojnosti srdca? Čoraz 

viac si uvedomujem, že môj život je darom pre iných, s ktorým sa mám deliť s inými? Mám 

hlboko zaryté v pamäti, že Pán Ježiš na kríži obetoval svoj život práve pre mňa, aby som ho ja 

mohol získať a z toho života sa mohol navždy tešiť a radovať? 

V modlitbe budem prosiť o dar obetavej lásky, ktorej prvým adresátom zostane vždy Pán 

Ježiš. Aby som nasledoval Pána Ježiša a ochotne niesol svoj kríž, aby som bol učeníkom, 

a nie iba tulákom. Budem prosiť aj o to, aby nás Pán uchránil pred pandémiou koronavírusu. 

 

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:  

Blažený ľud, ktorý vie jasať!  

Kráča vo svetle tvojej tváre,  

Pane; deň čo deň sa raduje z tvojho mena  

a honosí sa tvojou spravodlivosťou.. 

Ž 89, 16 – 17 

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: 

 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. 

***  
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