
Meditácia týždňa 

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina 

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA rok C 

8. mája 2022 

I. Lectio:  

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

Pavol a Barnabáš šli ďalej a z Perge došli do Antiochie v Pizídii. V sobotu vošli do synagógy 

a sadli si. A keď sa zhromaždenie rozišlo, mnoho Židov a nábožných prozelytov išlo za 

Pavlom a Barnabášom. A oni s nimi hovorili a povzbudzovali ich, aby vytrvali v Božej milosti. 

V nasledujúcu sobotu sa skoro celé mesto zišlo počúvať Pánovo slovo. Keď Židia videli 

zástupy, plní žiarlivosti rúhavo odporovali tomu, čo hovoril Pavol. Tu Pavol a Barnabáš 

povedali smelo: „Predovšetkým vám sa malo hlásať Božie slovo, ale preto, že ho odmietate a 

sami sa pokladáte za nehodných večného života, obraciame sa k pohanom. Lebo tak nám 

prikázal Pán: ,Ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spásou až do končín zeme.’” 

Keď to počuli pohania, radovali sa a oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, čo boli vopred 

určení pre večný život. A Pánovo slovo sa šírilo po celom kraji. Ale Židia poštvali nábožné 

ženy z vyšších vrstiev a popredných mešťanov, podnietili proti Pavlovi a Barnabášovi 

prenasledovanie a vyhnali ich zo svojho kraja. Oni na nich striasli prach z nôh a odišli do 

Ikónia. No učeníci boli naplnení radosťou a Duchom Svätým.  

Sk 13, 43 – 52 

II. Meditatio:  

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

Je veľmi dôležité, aby sme sa otvorili pôsobeniu Božej milosti, aby sme ju prijali do 

svojho srdca, aby sa táto milosť dostala do nášho „krvného obehu“. Ale to nestačí. Nie menej 

dôležité a možno ešte náročnejšie je vytrvať v Pánovej milosti, v každodennej vernosti Pánu 

Bohu, vernosti Jeho slovu. Aby sme vytrvali, veľmi tomu napomáhajú povzbudenia, ktoré 

dostávame od iných. Obzvlášť dôležité sú vtedy, keď prichádzajú krízy, pochybnosti, 

pokušenia odísť od života s Pánom a vrátiť sa k pohanskému spôsobu života. V takýchto 

chvíľach povzbudenie slovom a príkladom života zo strany iných je veľmi cenné, 

mobilizujúce a posilňujúce. Takéto povzbudenia zažili aj obyvatelia  Antiochie Pizídijskej, 

keď k nim došiel Pavol a Barnabáš. Táto podpora im pomohla zotrvať v Božej milosti, 

v Božom živote a dokorán otvoriť svoje srdcia daru Božieho slova. 

Čím sa nechávam podnecovať vo svojom živote? Medzi tými podnetmi sú aj také, ktoré 

ma motivujú k dobrému, Božiemu životu, k starostlivosti o chránenie si Božej milosti, 

k budovaniu blízkeho vzťahu s Pánom? Aj ja adresujem takéto povzbudenia svojim 

príbuzným, priateľom a známym? Alebo ich možno povzbudzujem, aby robili veľa 

hocijakých iných vecí, ale zabúdam ich povzbudzovať k tomu, aby sa starali o Boží život, 

o Božie veci? Snažím sa aj sám seba motivovať, mobilizujem sa, hľadám inšpirácie 

k intenzívnemu, hlbokému životu viery? Prijímam ochotne takéto povzbudenia aj od iných? 

Som vďačný Pánu Bohu za tých, ktorí ma povzbudzujú do Božieho života? Pamätám na to, že 

život s Božím slovom posilňuje silu Božej milosti v srdci, istým spôsobom ju znásobuje? Ako 

je môj život poznačený Božím slovom?  

Pomodlím sa za tých, ktorí sú prenasledovaní pre ich vieru a za nové, dobré a početné 

povolania do služby Bohu, za mier na Ukrajine a vo svete. Budem sa modliť aj za tých, ktorí 



propagujú bezbožný spôsob života, sú agresívni voči tým, ktorí žijú v sile Božej milosti, aby 

im Pán udelil milosť obrátenia. 

 

 

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: 

Vedzte, že náš Pán je Boh;  

on je náš Stvoriteľ a jemu patríme,  

sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.  

      Ž 100, 3 

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: 

Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. 
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