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I. Lectio:  

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

Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta 

a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov 

málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!  

Lk 10, 1 – 4 

II. Meditatio:  

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

Žatva je veľká. Pred našimi očami môžeme pozorovať, ako rastie počet ľudských sŕdc, 

ktoré tak potrebujú stretnúť sa s Kristovým evanjeliom. Sú žiaľ aj také srdcia, ktoré opustili 

toto evanjelium a dokonca sa pustili do boja proti nemu a proti Pánu Ježišovi. Záverom 

môžeme konštatovať, že počet sŕdc, o ktoré sa treba postarať a ktoré treba znovu získať pre 

Pána Boha, je veľmi veľký. Tento stav rastúceho počtu sŕdc, ktoré sa stratili v živote, ktoré sa 

vzďaľujú od Pána Ježiša a Jeho evanjelia, napĺňa ma smútkom a obavami? Je modlitba za 

tieto stratené srdcia mojou terapiou, ktorá mi pomáha v tejto situácii? Modlím sa, aby tieto 

srdcia nakoniec skončili v Božom prístave, aby sa nakoniec nestratili? 

Ale robotníkov (je) málo. Toto je veľmi znepokojujúca situácia aj pre súčasnú Cirkev. 

Počet povolaní do kňazskej služby klesá. Rastie aj počet kňazov, ktorí z rôznych dôvodov 

opúšťajú kňazské poslanie. V konečnom dôsledku počet kňazov, ktorí slúžia v Cirkvi, sa 

zmenšuje. Znepokojuje ma tento klesajúci trend v počte povolaní alebo som voči tomu 

ľahostajný? Alebo možno ma to napĺňa aj spokojnosťou? Teším sa z každého 

novovysväteného kňaza a trápim sa nad každým kňazským odchodom? Chcem, aby v Pánovej 

vinici bolo stále viac a viac robotníkov? 

Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Zdá sa, že cirkevné spoločenstvo 

pri pohľade na evidentnú krízu povolaní sa nevzdáva, volá, žiada a prosí Pána žatvy o nových, 

horlivých robotníkov, o nových žencov, o nových kňazov. Patrím medzi tých, ktorí sa modlia 

za nové povolania? Modlím sa za nich iba príležitostne, alebo systematicky? Verím, že sa 

klesajúci trend obráti a Pán znova pošle do svojej žatvy množstvo nových robotníkov?  

S dôverou sa budem modliť za nové povolania do kňazskej služby a do zasväteného 

života. Budem sa modliť za stratené ľudské srdcia, aby našli cestu k Bohu, aby žili podľa 

evanjelia. Tých, ktorí odpočívajú na dovolenkách, zverím Pánu Bohu, aby im doprial dobrý, 

zdravý odpočinok. Naďalej budem prosiť o dar mieru pre svet, Ukrajinu a pre ľudské srdcia. 

  

 

 

 

 



 

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: 

More premieňa na suchú zem,  

rieku možno prejsť suchou nohou;  

preto sa tešíme z neho.  

Svojou mocou panuje naveky. 

     Ž 66, 16 

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: 

Jasaj Bohu, celá zem.  
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