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I. Lectio:  

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

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia 

Syna človeka?” Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za 

jedného z prorokov.” „A za koho ma pokladáte vy?”, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si 

Mesiáš, Syn živého Boha.” Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to 

nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale 

postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo 

zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.” Potom 

prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš.  

Mt 16, 13 – 20 

II. Meditatio: 

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

Zveriť niekomu kľúče od domu znamená prejaviť mu veľkú dôveru, uznať ho za člena rodiny, 

byť presvedčený, že bude dbať na bezpečnosť domu, že nevpustí dnu nikoho nepovolaného, že 

bude dbať na kvalitu života tých, ktorí majú zámer v tomto dome zostať nielen na krátku chvíľu, ale 

na stálo. Takú dôveru preukázal Pán Ježiš sv. Petrovi, keď mu zveril kľúče od nebeského 

kráľovstva. Pripomenul aj to, že rozhodnutia, ktoré sv. Peter urobí na zemi, budú platiť aj v nebi, čo 

zviaže alebo rozviaže na zemi, bude tak isto zviazané, či rozviazané aj v nebi. Pápež je nástupca 

apoštola Petra. Dnes je ním Svätý Otec František, pred ním bol Benedikt XVI., sv. Ján Pavol II.,.. 

Každý pápež potrebuje aj moju modlitbu, ako to často pripomína aj pápež František, aby robil dobré 

a múdre rozhodnutia, ktoré budú spĺňať štandardy, ktoré budú záväzné aj v nebi, aby držiac kľúče 

nebeského kráľovstva nevpustil dnu ľudí, ktorí s týmto kráľovstvom tu na zemi nemali nič 

spoločného, alebo ktorí proti nemu priam viedli otvorený boj. 

Podporujem pápeža, nástupcu apoštola Petra, v jeho námahe, v jeho starosti o zverené stádo? 

Podporujem ho aj tým, že vediem život zhodný s evanjeliovou náukou, že sa snažím viesť dobrý 

život? Modlím sa za Svätého Otca? Snažím sa oboznamovať sa s náukou, ktorú nám predkladá vo 

svojich pápežských dokumentoch? Bránim pápeža a jeho úrad pred falošnými obvineniami, pred 

neoprávnenou kritikou? Pozitívne reagujem na výzvy Svätého Otca, snažím sa podporovať rôzne 

aktivity, ktorých cieľom je pomoc tým, ktorí to potrebujú, zvlášť znevýhodneným 

a marginalizovaným osobám? Za zlo, ktoré sa objaví v Cirkvi, neobviňujem iba pápeža, pritom 

zabúdam, že aj ja som človek hriešny? 

Pomodlím sa o to, aby Pán doprial dobré počasie tým, ktorí odpočívajú na dovolenkách, 

poprosím o pokoj vo svete, za ukončenie pandémie, za zdravie pre chorých, na úmysly Svätého 

Otca Františka. Budem sa modliť aj za to, aby skôr, ako dostanem milosť vstúpiť do nebeského 

kráľovstva, toto kráľovstvo rástlo tu na zemi, vrátane môjho srdca. 

 

 



III. Oratio:  

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

o pocitoch, ktoré v tebe vzbudzuje Slovo. Modli sa jednoducho a spontánne – slovami, ktoré 

sú plodom skoršej „lectio“ a „meditatio“. Umožni Bohu, aby mohol vstúpiť do srdca 

a prihováraj sa mu vo vlastnom srdci. Započúvaj sa do pohnutí vlastného srdca. Vyjadruj ich 

jasne pred Bohom: oslavuj ho, ďakuj mu, pros ho. 

Môže ti pri tom pomôcť i modlitba žalmu:  

Tvoje meno budem oslavovať,  

pretože si milosrdný a verný.  

Vždy si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval  

a rozmnožil si vo mne odvahu. 

   Ž  138, 2 – 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: 

Ty si Mesiáš, Syn živého Boha. 

*** 
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