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I. Lectio:  

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

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi 

štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo 

dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich 

nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik. 

Mt 18, 15 – 17 

II. Meditatio: 

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

Ako získať brata a odvrátiť ho zo zlej cesty? Pán Ježiš nám odporúča istú postupnosť krokov, 

ktoré sa musia vyznačovať veľkou citlivosťou, taktom a diskrétnosťou. Najskôr napomenúť 

súkromne, medzi štyrmi očami, bez toho, aby sa to dostalo do éteru, v nádeji, že to bude stačiť, že 

brat si dá povedať. Brat si uzná svoju vinu, ospravedlní sa, obráti sa a bude hľadať možnosti, ako 

zlo napraviť. Jednota takto bude zachránená. Nebude treba do prípadu zaangažovať svedkov,  či 

dávať udanie na inštitúciu. 

Aký je môj postup, keď chcem „napraviť“ svojho brata?  Som nekompromisný voči jeho hriechu 

a som k nemu aj citlivý a láskavý? Nepúšťam sa do nápravy brata presne od konca? Krivdu, ktorú 

som uštedril, rozchyrujem všade aj so všetkými mojimi dodatkami? To spôsobí, že jeho srdce 

nezmäkne, nebude robiť pokánie, ale ešte viac sa zatvrdí, neustúpi. Ak takto postupujem, tak mi 

naozaj nezáleží na tom, aby som brata získal, ale ho iba potrestal. Takým postupom chcem si 

uchrániť iba to „svoje“ a nie zachrániť, čo je „naše“, čo je spoločné. V duchu mi ide o to, aby bol 

pre mňa iba ako pohan a mýtnik, nie ako brat.  

Získať brata je jednou stranou mince. Druhou stranou mince je zasa naopak: prijať napomenutie, 

keď príde za mnou poškodený brat, ktorý dúfa, že uznám svoj hriech, ospravedlním sa a napravím 

škodu. Ale aj vtedy, keď mi prehovára do duše a apeluje na moje svedomie aj v prítomnosti 

svedkov v nádeji, že ich prítomnosť zväčší silu argumentov a prinúti ma k obráteniu, k náprave, 

k odčineniu nesprávneho konania. Prítomnosť svedkov dáva aj záruku, že sa nebudem môcť naivne 

vyhovárať, že ma nikto na nič neupozornil, že všetko, vrátane krivdy, je len výmysel. Posledným 

krokom je napomenutie zo strany spoločenstva, skupiny. To je šanca, že moje srdce zmäkne, pohne 

ma k náprave, aby som odčinil učinenú krivdu a opäť sa zjednotil s uškodeným bratom aj s celým 

spoločenstvom. 

Prosím Pána Boha o dar, umenie, schopnosť napomínať, ale aj o silu, aby som prijal 

napomenutie? Keď potrebujem dostať výčitku, skončí sa to hneď prvým krokom, alebo eventuálne 

druhým krokom a ja si uznám chybu, napravím sa a odčiním krivdu? Alebo som tak zatvrdnutý, že 

do napomenutia sa musí zapojiť celé spoločenstvo? Nesnažím sa tieto záležitostí dohnať až na 

ostrie noža, že mi hrozí, že ma druhí budú prijímať ako pohana a mýtnika? 



Budem sa modliť za ukončenie pandémie, za chorých aj tých, ktorí im slúžia, za tých, ktorí 

prehrali vojnu s vírusom a odišli k Pánovi, za rodiny ponorené do smútku. Poprosím aj o dar 

a schopnosť napomínať, ale aj prijímať napomenutia, ktoré ma majú priviesť na správnu cestu.  

 

 

 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:  

Poďte, plesajme v Pánovi,  

oslavujme Boha, našu spásu.  

Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár  

a oslavujme ho žalmami. 

   Ž  95, 1 – 2 

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: 

Pane, nalož so svojim služobníkom podľa tvojej dobroty. 

*** 
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