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I. Lectio:  

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

Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi: ,Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, 

počnúc poslednými až po prvých!' Tak prišli tí, čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní, a každý 

dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac. Ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a 

šomrali na hospodára: ,Títo poslední pracovali jedinú hodinu, a ty si ich postavil na roveň nám, čo 

sme znášali bremeno dňa a horúčosť.' Ale on jednému z nich odpovedal: ,Priateľu, nekrivdím ti. 

Nezjednal si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choď! Ja chcem aj tomuto poslednému dať 

toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som 

dobrý?' Tak budú poslední prvými a prví poslednými.” 

Mt 20, 8 – 16a 

II. Meditatio: 

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

Z ekonomického hľadiska aj z pracovnoprávneho hľadiska hospodár splnil voči všetkým 

pracovnoprávne záväzky, ktoré mu vyplývali z dohovoru, keď najímal robotníkov do svojej vinice. 

I tých, ktorých najal o deviatej, o jedenástej, aj tých, čo najal neskôr. Každý dostal náležitú odmenu. 

Žiaden z najatých robotníkov neodchádzal domov s prázdnymi rukami. 

Pán Boh si vždy plní svoje záväzky voči mne. Nemá voči mne žiadne nedoplatky. Práve naopak, 

Jeho veľkorysosť voči mne je častokrát nesmierna, ktorá prekračuje moje očakávania. Ako je to 

z mojej strany: pracujem v Jeho vinici poctivo, svedomito, s nasadením? Moja práca Mu neprináša 

straty, nie je málo efektívna, otázna v oblasti kvality? „Neľutuje“ Pán, že si ma kedysi najal, že mi 

dôveroval? 

Tí prví (veľkňazi, farizeji, zákonníci, poprední ľudia Cirkvi) boli nespokojní s výplatou, lebo 

hospodár ich postavil na roveň ostatným (pohanom, bežným kresťanom, colníkom daní, 

hriešnikom, neveriacim). Nevšimli si, že nedostali iba denár ako ostatní, ale dostali oveľa viac: 

napríklad dostali tú česť, že mohli pracovať v Pánovej vinici od samého začiatku, že mohli 

pracovať po Jeho boku, pod Jeho vedením, mohli sa riadiť Jeho pokynmi,... Tí prví chceli 

rozhodovať o tom, voči komu a ako má byť hospodár – Pán dobrý. Tí druhí oceňovali Jeho dobrotu, 

štedrosť. 

Nenamýšľam si, že pri poslednom vyúčtovaní dostanem od Pána viac, ako ten XY? Dôvod: som 

predsa pokrstený dva dni skôr, ako on. Častejšie chodím do kostola ako on. Som poriadnym 

človekom a kresťanom. A on! radšej o tom nehovorme... Koniec koncov, nemám pracovať preto, 

aby som dostal odmenu, ale mám pracovať pre Pána, mám robiť dobro pre Jeho slávu, mám to 

konať čoraz viac a čoraz častejšie! Uvedomujem si, že som iba distribútorom, prenášačom Božej 

dobroty, a tak jej veľkosť a rozsah musím ponechať Jemu? Ja pracujem, On odmeňuje. On nikoho 

nechce ponechať bez základných prostriedkov pre život, pre ten Boží život. Môžem si byť istý Jeho 

odplaty. Nezabúdam, že v Eucharistii mne i nám ponúka seba samého, preto počíta s tým, že aj ja 

budem veľkodušný.  



Poďakujem Pánovi za jeho veľkodušnosť a štedrosť voči mne. Budem sa modliť aj za to, aby sa 

zachovávali správne vzťahy v pomere zamestnávateľ – zamestnanec. Poprosím aj o ukončenie 

pandémie, o zdravie pre chorých, o silu pre tých, ktorí sa o nich starajú. Budem sa modliť aj za 

tých, čo pracujú v médiách, aby si zodpovedne plnili svoje záväzky, aby cítili zodpovednosť za 

obsah, ktorý publikujú, aby zodpovedne informovali ľudí o dianí v spoločnosti. 

 

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:  

Milostivý a milosrdný je Pán,  

zhovievavý a veľmi láskavý.  

Dobrý je Pán ku každému  

a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. 

   Ž  145, 8 – 9 

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: 

Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk. 

*** 

ks. Ryszard Stankiewicz SDS (Centrum Formacji Duchowej)  

Zdroj: http://www.katolik.pl/index1.php?st=cale&typ=medytacja (18.09.2020) 

Podľa uvedenej predlohy spracoval: F. Kubík SDB 
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