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I. Lectio:  

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

Keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili: „Toto miesto je pusté a čas už pokročil. 

Rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo.” Ale Ježiš im povedal: „Nemusia 

nikam chodiť; vy im dajte jesť!” Oni mu vraveli: „Nemáme tu nič, iba päť chlebov a dve 

ryby.” On povedal: „Prineste mi ich sem!” Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na trávu. 

Vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom 

a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa,...  

Mt 14, 15 – 20 

II. Meditatio:  

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

Slová apoštolov, ktoré predniesli Pánu Ježišovi, prezrádzajú obavu, bezmocnosť, ale aj 

snahu o nájdenie riešenia v  ťažkej situácii, v ktorej sa ocitol na púšti veľký zástup ľudí. 

Možno aj preto mali záujem o riešenie problému, lebo aj oni sami cítili hlad. Cítili sa 

bezmocní, keď k dispozícii mali iba päť chlebov a dve ryby, na ktoré čakalo tisícky hladných 

krkov. Ľudsky sa taká situácia nedá riešiť. Jediné riešenie: rozpustiť zástupy, nech si niekde 

v okolí nájdu možnosti niečo kúpiť na jedenie.  

Leží mi na srdci osud tých ľudí, ktorí trpia hladom? Ale existuje aj iný hlad, nielen ten 

telesný! Uvedomujem si, že hlad môžu cítiť aj ľudské duše, ľudské srdcia? Hľadám riešenie, 

ako by som mohol pomôcť tým úbožiakom? Nesnažím sa takých ľudí čo najskôr od seba 

odohnať, nasmerovať ich, aby pomoc hľadali niekde inde, aj keď tuším, že ani inde 

nepochodia a hladu sa nijako nezbavia? Aké sú moje pocity hladu duše a tela? Kde a u koho 

hľadám možnosti uspokojiť tieto potreby? Prichádzam k Pánu Ježišovi prosiť o pomoc?  

Pán Ježiš sa stotožňuje so svojimi učeníkmi, aj jemu záleží na tom, aby zástupy neboli 

hladné. Ale na prekvapenie mnohých ponúka neočakávane riešenie. Nikoho neposiela preč. 

Preberá iniciatívu, to nepatrné množstvo jedla (päť chlebov a dve ryby) berie do svojich rúk, 

modlí sa, požehná a začína deliť. Jedlo podáva učeníkom, učeníci to ďalej posúvajú 

zástupom. Všetci sa môžu najesť do sýtosti.  

Nemusím byť milionár, nemusím mať toho veľa. Ak to málo, čo mám, ponúknem Pánu 

Ježišovi a dovolím Mu, aby konal, môžem toho veľa urobiť, veľmi veľa. Ale nesmiem 

zabudnúť, že to On rozmnožuje, On dáva vzrast, On napĺňa až po okraj, On môže nasýtiť do 

sýtosti. Mojou úlohou je postarať sa o to, aby mal čo naplniť, rozmnožiť,  povzniesť. V tej 

„starostlivosti“ nemôžem zabudnúť aj na seba, na svoj život, na svoje srdce. Nesmiem 

zabudnúť na to, že v situácii hladu to čo pomáha, je nielen rozmnoženie, ale aj podelenie sa! 

Pomodlím sa za tých, ktorí na poliach zbierajú úrodu; budem prosiť o hojnú úrodu, aby 

nikomu nechýbal chlieb náš každodenný. Poprosím aj za to, aby ustúpila pandémia. 

 



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:  

Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba  

a ty im dávaš pokrm v pravý čas.  

Otváraš svoju ruku  

a dobrotivo nasycuješ všetko živé. 

   Ž  145, 15 – 16 

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: 

 Otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás. 

***  
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