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I. Lectio:  

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

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Potom Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz, na 

našu podobu. Nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom, nad zverinou 

i nad celou zemou; i nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi.“ A stvoril Boh človeka na svoj 

obraz; na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: 

„Vzrastajte a množte sa. Naplňte zem a podmaňte si ju. Panujte nad morskými rybami, nad 

nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa hýbe po zemi.“ Potom Boh povedal: „Hľa, 

dávam vám všetky semenné rastliny na zemi a všetky stromy s ich ovocím, v ktorom je semeno, 

aby vám bolo za pokrm. A všetkým živočíchom zeme, všetkému nebeskému vtáctvu i všetkému, 

čo sa hýbe na zemi a má v sebe život, dávam za pokrm všetky zelené rastliny.“ A tak sa stalo. 

A Boh videl všetko, čo urobil a bolo to veľmi dobré. 

Gn 1, 1, 26 – 31 a – prvé čítanie z Veľkonočnej vigílie – kratšia verzia 

II. Meditatio:  

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

Mnoho ľudí si často kladie otázku a uvažuje nad tým: Aké povolanie mi pripravil Pán 

Boh, akým smerom sa mám pohnúť v živote, čo od mňa Pán očakáva, čo osobitné mám robiť? 

Navonok sa zdá, že neobjavujú na sebe nijaké zvláštnosti, že nemajú žiadne povolanie. 

Úryvok z prvého čítania Veľkonočnej vigílie svojím spôsobom poukazuje na univerzálne 

povolanie všetkých ľudí. Čítame tam, že Boh videl všetko, čo urobil a bolo to veľmi dobré. 

Keď je to tak, potom úlohou každého človeka, každého z nás, je urobiť všetko pre to, aby 

Bohom stvorený svet bol v Jeho očiach aj naďalej veľmi dobrý. Musíme zanechať všetky 

pokušenia na vlastnú päsť  prestavať ten „nábytok“ v dome, ktorý vybudoval Pán Boh. Úcta 

k prírode, starostlivosť o ňu všetkými prostriedkami, ale aj obdiv, adorácia, úcta k jej 

Stvoriteľovi – Pánu Bohu. Príroda je len stvorenie, nie božstvom. Niekto by sa mohol cítiť 

trochu neuspokojený s tým, že v tom najlepšom prípade musí stáť len po boku Pána Boha 

a obdivovať dielo Jeho stvorenia. Ale tak to nie je. Pán Boh nás každý deň pozýva 

k spolupráci podieľať sa na diele stvorenia tým, že sa pustíme do námahy, diela dobrého 

života, ktorý je v súlade s Jeho vôľou. Chce, aby sme spolupracovali s Jeho milosťou 

a rozmnožovali dobro, ktoré je vo svete. Máme vytvoriť zem, ktorá nám bude poddaná, ale 

nie zotročená, ktorá bude prekvitať, a nie umierať, ktorá bude plná života, a nie smrti. Máme 

konať ako tí, ktorí sú stvorení na Jeho obraz a podobu, nie ako barbari a ničitelia. 

Prijmime s pokorou a radosťou toto Božie povolanie, že môžeme spolupracovať na 

rozvoji tejto zeme. S Jeho pomocou urobme všetko preto, aby sme toto povolanie čo najlepšie 

a najplodnejšie naplnili, aby Boh videl, že to, čo stvoril na počiatku, je stále veľmi dobré.  

Budem sa modliť za rešpektovanie tajomstva života, za každý život, za posilnenie mojej 

viery v tajomstvo Kristovho zmŕtvychvstania. Budem prosiť o dar, aby som sa cítil  

spoluzodpovedný za tento svet, aby zavládol mier na Ukrajine i na celom svete. 

 



 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: 

Na harfe hrajte Pánovi, jeho svätí, 

vzdávajte vďaky jeho menu svätému.  

Lebo len chvíľku trvá jeho hnev, 

ale celý život jeho láskavosť. 

Ž 30, 5 – 6  

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: 

Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil. 
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