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I. Lectio:  

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

Ježiš išiel popredku a uberal sa do Jeruzalema. Keď sa priblížil k Betfage a Betánii pri hore, 

ktorá sa volá Olivová, poslal dvoch učeníkov so slovami: „Choďte do dediny, čo je pred vami. 

Len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom nikdy nijaký človek nesedel. 

Odviažte ho a priveďte! A keby sa vás niekto opýtal: ,Prečo ho odväzujete?', poviete: ,Pán ho 

potrebuje.'“ Tí, ktorých poslal, odišli a našli všetko tak, ako im povedal. Keď osliatko 

odväzovali, povedali im jeho majitelia: „Prečo odväzujete osliatko?“ Oni povedali: „Pán ho 

potrebuje.“ Osliatko priviedli k Ježišovi, prehodili cezeň svoje plášte a posadili naň Ježiša. 

Ako šiel, prestierali na cestu svoje plášte. A keď sa už blížil k úpätiu Olivovej hory, začali celé 

zástupy učeníkov radostne veľkým hlasom chváliť Boha za všetky zázraky, ktoré videli, 

a volali: „Požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom! Pokoj na nebi a sláva na 

výsostiach!“ Vtedy mu niektorí farizeji zo zástupu povedali: „Učiteľ, napomeň svojich 

učeníkov!“ On odvetil: „Hovorím vám: Ak budú oni mlčať, budú kričať kamene.“ 

Lk 19, 28 – 40 – evanjelium z obradu posvätenia ratolestí 

II. Meditatio:  

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

Keď osliatko odväzovali, povedali im jeho majitelia: „Prečo odväzujete osliatko?“ Oni 

povedali: „Pán ho potrebuje.“ Osliatko priviedli k Ježišovi. Dnes Pán Ježiš nepotrebuje iba 

osľa, aby sa na ňom odviezol do môjho mesta, dediny, osady, kde bývam, pracujem, učím sa 

či odpočívam. On potrebuje mňa, moje srdce, moje svedectvo. Pán Ježiš si želá, aby som Ho 

denno-denne privádzal do svojho života a do života tých, s ktorými budujem lokálne 

spoločenstvo.  Problém často spočíva v tom, že je to nie je také ľahké, pretože som pripútaný 

nie k stĺpu alebo k stromu, ale k rôznym veciam sveta, ktoré sa zjavne nestotožňujú s tým, aby 

som sa od nich oddelil, oslobodil sa od nich a dal sa k dispozícii Pánu Ježišovi. Niekedy sa 

ani ja sám nechcem odpútať, oslobodiť, aby som mohol ísť k Ježišovi a slúžiť Mu. 

A keď sa už blížil k úpätiu Olivovej hory, začali celé zástupy učeníkov radostne veľkým 

hlasom chváliť Boha za všetky zázraky, ktoré videli. Ešte tak poďakovať sa, poprosiť o niečo 

alebo ospravedlniť sa Bohu, to dokážem. Ťažšie je to s oslavou. Je teda načase, aby som 

konečne doširoka otvoril oči, odpútal ich od počítača alebo mobilu, rozhliadol sa okolo seba, 

zazrel zázraky Božej milosti a pridal sa k tým, ktorí velebia Pána. 

Vtedy mu niektorí farizeji zo zástupu povedali: „Učiteľ, napomeň svojich učeníkov!“ On 

odvetil: „Hovorím vám: Ak budú oni mlčať, budú kričať kamene.“ Nikdy nebude núdza 

o tých, ktorí sa budú snažiť o to, aby mňa a iných odradili od chvály Pána Boha, využívajúc 

často absurdné zákazy a ponuky. Sú takí, ktorí si chcú chválu, slová obdivu a chvály, ktoré 

patria Pánu Bohu, nechať len pre seba. Čo robiť? Chváliť Pána Boha. Kamene to robia zo 

svojej podstaty, uctievajú Ho, aj keď ležia na zemi, ceste alebo na poli. Pán Ježiš chce, aby 

sme Ho aj my uctievali. To spôsobí, že naše srdce nikdy nestvrdne na kameň. 



Postarám sa o dôstojné a plodné prežívanie Veľkého týždňa, najmä Veľkonočného 

trojdnia. Nezabudnem na veľkonočnú spoveď. V modlitbe budem vytrvalo prosiť o dar 

pokoja vo svete, na Ukrajine, v srdciach ľudí, vrátane môjho; na koniec 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: 

Delia si moje šaty  

a o môj odev hádžu lós.  

Ale ty, Pane, nevzďaľuj sa odo mňa,  

ty, moja sila, ponáhľaj sa mi na pomoc. 

Ž 22, 19 – 20 

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: 

V Pánu Bohu je moja spása. 

**** 
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