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I. Lectio:  

S vierou a pozorne čítaj svätý text, ako keby ho práve tebe diktoval Duch Svätý. 

Ježiš odišiel na Olivovú horu. Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul 

k nemu. Sadol si a učil ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, 

postavili ju do prostriedku a povedali mu: „Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri 

cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty?” Ale to 

hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď 

sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý 

hodí do nej kameň.” A znovu sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli, jeden po druhom – 

počnúc staršími – sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa 

vzpriamil a opýtal sa jej: „Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?” Ona odpovedala: „Nik, Pane.” 

A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!”  

Jn 1, 1 – 11  

II. Meditatio:  

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

Pán Ježiš sa skoro ráno objavuje vo svätyni nie preto, žeby sa nudil a nemal čo robiť, či už 

nemohol ďalej spať. Túži po tom, aby učil ľud, aby ho kŕmil evanjeliom. Túži, aby sa ľudia 

vďaka tejto náuke naučili pekne a múdro žiť, aby ich život nebol v rozpore s Božou vôľou, ale 

aby s ňou vytváral harmóniu.  

Môžem o sebe povedať, že je to aj moja túžba snažiť sa múdro a pekne žiť od skorého 

rána až do neskorej noci? Hľadám a nachádzam na stránkach evanjelia svetlo a silu pre taký 

život? Nachádzam čas, aby som bol pri Pánu Ježišovi a modlil sa ráno, v priebehu dňa, večer, 

možno aj v noci?  

Pre zákonníkov a farizejov, ktorí priviedli k Pánu Ježišovi ženu pristihnutú pri 

cudzoložstve je Ježiš iba sudcom, ktorého úlohou je odsúdiť ženu na ukameňovanie. Zabudli 

na to, už si nepamätali, nechceli si spomenúť, že Pán Ježiš je aj Baránok Boží, ktorý sníma 

všetky hriechy sveta, vrátane hriechu prichytenej ženy. 

Verím slovám, ktoré počujem na sv. omši, že Pán Ježiš je Baránok Boží, ktorý sníma 

hriechy sveta? Pravidelne k Nemu privádzam hriešnika, ktorým som ja sám? Predkladám Mu 

v modlitbe aj iných hriešnikov, zverujem ich do Božieho milosrdenstva? Avšak oveľa 

častejšie prinášam k Pánu Ježišovi „prichytených“ na tom, čo robili dobre, aby som pre nich 

prosil požehnanie, posilu, Božiu podporu, aby sa nezastavili v konaní dobra?  

Zákonníci a farizeji nakoniec odišli a nechali ženu samú pri Pánu Ježišovi. Odišli a svoje 

hriechy si vzali so sebou. Nevieme, ako to s nimi nakoniec skončilo, či sa raz, keď sa im pri 

rôznych zlých skutkoch ozvalo svedomie, vrátili k Tomu, ktorý sníma hriechy, aby si 

vypočuli výrok: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš.  

Nedopúšťam sa tej chyby, že v modlitbe privádzam hriešnikov k Ježišovi, aby ich 

oslobodil od ich hriechov, a ja odchádzam od modlitby a svoj hriech si nesiem naspäť so 



sebou? Pamätám si na túto zvláštnu výmenu, že ak chcem prijať Božiu milosť, najprv musím 

svoj hriech odovzdať Pánu Ježišovi? Neobhajujem niektorý svoj hriech a tak sa uzatváram 

pred Božou milosťou? Prosím Pána Ježiša, aby z mojich rúk, úst i srdca odvalil všetky 

kamene, ktorými chcem kameňovať svojho blížneho? Keď sa zahľadím na Pána Ježiša, 

neodsudzujem, ale odpúšťam?  

Budem sa modliť za všetkých spovedníkov a aj kajúcnikov, za tých, ktorým je také ťažké 

vybrať sa k sviatosti zmierenia. Budem premýšľať o svojej veľkonočnej svätej spovedi. 

Budem prosiť za mier vo svete, na Ukrajine, za ukončenie pandémie. 

 

  

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: 

Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov,  

boli sme ako vo snách.  

Ústa sme mali plné radosti  

a jazyk plný plesania. 

Ž 126, 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: 

Veľké veci urobil s nami Pán. 
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