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I. Lectio:  

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

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel 

k prvému a povedal mu: ,Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!’ Ale on odpovedal: ,Nechce sa 

mi.’ No potom to oľutoval a šiel. Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: ,Idem, 

pane!’ Ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?” Odpovedali: „Ten prvý.” Ježiš im 

povedal: „Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo 

k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, 

hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.”  

Mt 21, 28 – 32 

II. Meditatio: 

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

Dejiny sa opakujú. Podobne, ako to bolo pred 2000 rokmi, aj dnes poznáme takých, ktorí 

ochotne prijali prácu vo vinici. Aj do nej nastúpili, prejavili ochotu, že príjmu námahu práce, ale 

keď už v nej začali pracovať, nepracovali naplno, len tak na polovicu. Alebo sa tvárili že pracujú, 

(a oni sa tvárili, že ich platia – pozn. prekl.) pritom si privyrábali rôznymi bočnými fuškami, 

obohacovali sa na úkor hospodára. Iní začali pracovať, ale po krátkom čase konštatovali, že táto 

práca nie je pre nich, odišli hľadať lepšie ponuky. Boli aj takí, ktorí si to rozmysleli ešte hneď pred 

jej nástupom a odmietli prácu vo vinici, rýchlo zmenili názor ešte na ceste do práce.  

Poznáme aj takých, ktorých by sme od začiatku prirovnali prvému synovi, ktorí práci vo vinici 

okamžite povedia svoje rozhodné „nie“. Žiaľ, tým svojim „nie“ môžu v sebe zastaviť aj proces 

uvažovania, prehodnocovania rozhodnutí a tak aj stratia možnosť spamätania sa, zmeniť 

rozhodnutia a prijať prácu vo vinici. Zostávajú natrvalo pri svojom „nie“. 

Uvedomujem si, že nestačí iba mechanicky pozitívne odpovedať na Božie volanie a podujať sa 

do práce vo vinici, ale tú prácu treba aj svedomito vykonávať? Pracujem so zápalom 

a s odhodlaním vo vinici Pánovej? Alebo de jure som zamestnaný vo vinici Pána Boha, ale v nej 

reálne nepracujem, som iba do počtu, nejakým fiktívnym zamestnancom? Možno je to tak, že som 

zamestnaný, ale fakticky nepracujem, ale občas sa ukážem, aby som prevzal výplatu, ktorá mi 

neprináleží? Uvedomujem si, že pre život je veľmi dôležitý proces reflexie, vďaka ktorej môžem sa 

zastaviť z nesprávnej cesty a prehodnotiť nesprávne rozhodnutie, ktoré som urobil v minulosti?  

Zvažujem svoje rozhodnutia? Tie nesprávne včas opravím a tie dobré aj splním zodpovedne?  

Poprosím Pána Boha o milosť, aby moja poslušnosť Božej vôli bola úplná, v slove, aj v skutku. 

Aby som sa zamýšľal nad svojimi rozhodnutiami, aby som mal dosť síl zmeniť nesprávne 

rozhodnutia a tie správne dôsledne napĺňať. Poprosím o ukončenie pandémie a o zdravie pre 

chorých.  

 

 



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:  

Pán je dobrý a spravodlivý:  

ukazuje cestu hriešnikom.  

Pokorných vedie k správnemu konaniu  

a tichých poúča o svojich cestách. 

   Ž 25, 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: 

Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie. 

*** 
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