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I. Lectio:  

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

Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. Tá mala 

sestru menom Mária, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala 

plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: „Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu 

obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!” Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a 

znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa 

jej neodníme.” 

Lk 10, 38 – 42 

II. Meditatio:  

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

 Pán Ježiš prijíma pozvanie na hostinu u sestier Marty a Márie. Z kontextu evanjeliového 

úryvku vyplýva, že sa tam nezastavil iba na to, aby sa posilnil na tele: najedol sa a napil, aby 

mal kde prenocovať, odpočinúť si, ale aj aby ohlasoval evanjeliové posolstvo, aby vyučoval. 

Prišiel tam ako Ten, ktorý sýti ľudské srdcia mocou Svojho slova. Mária preto vložila 

iniciatívu do Ježišových rúk. Zaujala miesto pri Jeho nohách ako učeníčka pri majstrovi, 

učiteľovi a pozorne počúvala, čo hovoril. Tak sa započúvala do Ježišových slov, že zabudla aj 

na biednu, zaneprázdnenú, prepracovanú Martu. Marta na rozdiel od Márie si vzala iniciatívu 

do vlastných rúk. Usúdila, že Pán Ježiš aj jeho učeníci sú poriadne vyhladovaní a preto chcela 

všetkých dobre pohostiť. Roboty mala toľko, že to už ďalej nevydržala. Dala výčitku aj Pánu 

Ježišovi, že si nevšíma, že jej sestra nepomáha. V odpovedi Pána Ježiša vidieť, že On 

neznehodnocuje Martinu námahu, ale pripomenul jej, že v živote sú aj iné priority, že 

dôležitejšie pre život je počúvať Božie slovo a zotrvať pri Jeho nohách. 

Ako je to s mojim počúvaním? Uvedomujem si, že Pán Ježiš má stále hlad a smäd po 

ľudských srdciach? Ide Mu aj o moje srdce, túži, aby Ho počúvalo, aby sa otváralo pre dar 

Jeho evanjeliového posolstva. Denno-denne pamätám na ten najlepší podiel: počúvanie 

Pánových slov? Počúvam pozorne a so záujmom? Alebo len sa tvárim, že počúvam, ale 

v skutočnosti je môj rozum a moje srdce niekde úplne inde? V mojom živote sú dobre 

zosúladené skutky s modlitbou? Neupadám do herézy činu – aktivity, a modlitbu, počúvanie 

Pána odkladám len na okraj svojho života? O čo mi ide: svojim konaním chcem slúžiť 

Pánovi, alebo len získať ľudský obdiv a pochvalu? Som pohostinným človekom?  

Budem sa modliť za dar harmónie, spolupráce medzi konaním a modlitbou, konaním pre 

Pána a počúvaním Ho. Zverím Pánovi tých, ktorí si užívajú dovolenky, ako aj všetky letné 

iniciatívy, ktoré sa realizujú v Cirkvi. Budem prosiť za zastavenie všetkých vojen, konfliktov, 

za dar pokoja pre ľudské srdcia. Budem sa modliť aj za tých, ktorí majú problém modliť sa 

a počúvať Pána. 

 

 



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: 

Čo nekrivdí svojmu blížnemu,  

ani ho nepotupuje.  

Čo ničomníka nemá za nič,  

ale ctí si ľudí bohabojných. 
Ž 15, 3 – 4 

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: 

Kto si tak počína, ten smie bývať v tvojom svätom stánku.  

**** 
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