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I. Lectio:  

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

Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú 

obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa 

obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.  

Rim 12, 1 – 2 

II. Meditatio: 

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

Katechizmus katolíckej Cirkvi nám pripomína, že človek bol Bohom stvorený medzi iným aj na 

to, aby mu slúžil. Apoštol Pavol pripomína Rimanom, ale aj nám, že tu sa nemyslí na akúkoľvek 

službu, ale takú, ktorá je rozumná, teda taká, ktorá má zmysel. To kladie na veriaceho aj isté 

nároky, ako píše Apoštol: aby sa premieňal a obnovoval si zmýšľanie. To mu pomôže rozpoznať 

Božiu vôľu, aby konal to a len to, čo je v Božích očiach dobré, čo bude Pánu Bohu milé, čo bude aj 

dokonalé. Sv. Pavol pripomína, že do tejto služby Pánovi má byť zapojený celý človek, teda aj jeho 

telo.  

Slúžim Pánu Bohu? Prečo to robím: lebo to musím, alebo to aj chcem? Záleží mi nielen na 

množstve tejto služby, ale aj na jej kvalite? Postupne ona narastá, záleží mi na tom, aby som 

neznižoval jej latku? Je moja služba Pánu Bohu rozumná a premyslená, alebo nelogická, ba priam 

hlúpa? Čo prináša moja služba, môj život, Pánu Bohu a mojim bratom a sestrám: potešenie alebo 

znechutenie; radosť či smútok; hrdosť či rozčarovanie? Obnovujem a formujem svoj úmysel, aby 

som stále zreteľnejšie rozpoznával Božiu vôľu a ju aj plnil? Zapojujem všetky oblasti mojej osoby 

do služby Bohu: ducha, psychiku a telo? Snažím sa, aby medzi týmito oblasťami bola úzka, 

harmonická a plodná spolupráca? Ak medzi týmito oblasťami vzniknú spory alebo napätia, snažím 

sa ich čo najskôr odstrániť? Záleží mi na tom, aby služba Pánu Bohu bola nielen dobrá, ale aby som 

ju vykonal čo najlepšie, aby to bolo čo najdokonalejšie?  

Pomodlím sa za svojich bratov a sestry, aby sa šťastne vrátili z dovoleniek, prázdnin, odpočinku, 

aby sa s novým nadšením a chuťou pustili  do úloh, ktoré súvisia s ich prácou či štúdiom. Pomodlím 

sa za deti, mládež, učiteľov, vychovávateľov a pracovníkov v školstve, ktorí nastupujú do škôl 

v novom školskom roku v tak ťažkých podmienkach, aby ich Pán zahrnul množstvom svojich 

darov. Poprosím aj o to, aby bol účinný boj s pandémiou, aby čo najskôr prišiel jej koniec. 

V súvislosti s ďalším výročím vypuknutia Druhej svetovej vojny sa budem modliť aj za obete 

vojny, za mier v srdciach ľudí, za zastavenie vojen a konfliktov, ktoré aktuálne zúria vo svete. 

 



 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:  

Celý život ťa chcem velebiť  

a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe.  

Sťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša  

a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.  

   Ž  63, 5 – 6 

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: 

Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj. 

*** 
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