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I. Lectio:  

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

Vystúpil ktorýsi znalec Zákona a povedal, aby pokúšal Ježiša: „Učiteľ, čo mám robiť, aby 

som bol dedičom večného života?” Ježiš mu vravel: „Čo je napísané v Zákone? Ako tam 

čítaš?” On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej 

svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!” 

Povedal mu: „Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!”  

Lk 10, 25 – 29 

II. Meditatio:  

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

 Vyžaduje si to veľkú zručnosť, múdrosť, často aj bohaté životné skúsenosti, aby sme 

vedeli, komu položiť akú otázku a ako ju položiť, aby sme dostali správnu odpoveď. Tým 

skôr to platí o otázke, ktorá sa týka večného života. Pán Ježiš je najväčší expert na večný život 

a na spôsob, ako ho získať. Znalec Zákona hoci nemal celkom čistý úmysel, svoju otázku, 

dotýkajúcu sa večného života, položil priamo jeho Prameňu. Pán Ježiš neodpovedal na otázku 

priamo, ale usmernil zákonníka, kde má hľadať odpoveď na svoju otázku. Odkázal ho na 

Božie slovo. Tam – v Božom slove, už od samého začiatku Pán Boh pripravil pre ľudí scenár 

na život: na ten dočasný, ale aj na jeho pokračovanie vo večnosti.  

Využívam tento „scenár“? Nepokúšam sa nájsť svoju vlastnú cestu do neba, keď si 

vytváram svoje vlastné predstavy o ceste do neba, o živote, o tom, ako si zariadiť každodenný 

život? Keď vo svojom živote poblúdim, keď zmením svoje životné priority, hľadám pomoc 

u Pána, aby som našiel správnu cestu, aby som znovu vybudoval správnu hierarchiu hodnôt? 

Nachádzam v Božom slove spôsob, ako dosiahnuť večný život, ale aj dobré prežitie toho, čo 

je dočasné, toho môjho „tu a teraz“?  

Pán Ježiš, ktorý vyprovokoval znalcu Zákona, nakoniec ho pochválil za jeho správnu 

odpoveď. Ale ho aj povzbudil, aby sa nezastavil iba pri teoretickej odpovedi, ale aby premenil 

svoje slová na činy, aby praktizoval skutky lásky, pretože láska si vyžaduje aj skutky.  

Pamätám aj na to, že o láske nestačí len pekne rozprávať, spievať, písať knihy a básne, 

tešiť sa z nej? Uvedomujem si, že mám milovať skutkom, aby moja láska nebola len peknou 

teóriou, ale aj praxou každodenného života? Pamätám si, že aj Pán Boh, aj moji blížni sú 

smädní po tejto praktickej láske? 

V modlitbe budem prosiť o milosť, aby som nikdy nezabudol, že môj pozemský život je 

cestou do večnosti. Nech je táto cesta dobrá a krásna, naplnená skutkami lásky. Naďalej 

budem prosiť o mier pre svet, pre Ukrajinu. Pánovi odovzdám všetkých odpočívajúcich 

a tých, ktorí im slúžia, ktorí sa o nich starajú. Pre farmárov budem prosiť dobré počasie. 

 

 



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: 

Ale ja, Pane, obraciam sa modlitbou k tebe 

v tomto čase milosti. 

Vyslyš ma, Pane, veď si dobrotivý a láskavý; 

pre svoje veľké milosrdenstvo pohliadni na mňa. 

     Ž 69, 14. 17 

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: 

Tým, čo hľadajú Pána, ožije srdce.  
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