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I. Lectio:  

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

Ktosi zo zástupu povedal Ježišovi: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil 

o dedičstvo.” On mu odvetil: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi 

vami?” A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má 

človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.” A povedal im aj podobenstvo: 

„Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľal a hovoril si: ,Čo budem robiť? Veď 

nemám kde uložiť svoju úrodu.’ Potom si povedal: ,Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky 

a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok. Potom si poviem: Duša, 

máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj.’ Ale Boh mu povedal: 

,Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahanobil, čie bude?’ Tak je to 

s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý.”  

Lk 12, 13 – 21 

II. Meditatio:  

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

Je to veľké umenie vedieť sa podeliť. Nemusia to byť iba materiálne veci. Podeliť sa 

s časom, s vedomosťami, či s inými schopnosťami a zručnosťami. Podeliť sa, aby sme 

niekomu priniesli radosť, pomohli tomu, kto sa dostal do takej situácie, z ktorej sa nevie sám 

dostať alebo ho postihla núdza, či mu pomohli vstať, keď padol na zem a nevie sa zodvihnúť. 

Exemplárnym príkladom delenia sa je Pán Ježiš, ktorý sa s nami podelil tak, že nám daroval 

sám seba, pre našu spásu daroval svoj život. Pán Ježiš v tom delení pokračuje aj dnes. Pri 

každej svätej omši sa s nami delí so svojím životom a praje si, aby sme sa aj my podelili 

s Ním s naším životom. 

Problém boháča nespočíval v tom, že mu pole prinieslo veľkú úrodu, ani v tom, že 

postavil väčšie sýpky, aby sa tam všetka úroda zmestila. Problém spočíval v tom, že mu ani 

nenapadlo, že sa mu patrí podeliť s Pánom Bohom, teda poďakovať Mu; a s blížnym, aby ho 

podporil. On ako najväčší egoista si to všetko chcel nechať len pre seba. 

Viem sa podeliť s druhými? Aj to praktizujem? Delím sa, aby som pomohol blížnemu? 

Delím sa nielen s materiálnymi vecami? Viem sa podeliť napríklad aj s časom, so svojimi 

schopnosťami? Delím sa so svojím životom aj s Pánom Bohom? Nenechal som sa zviesť, 

nepremohla ma chamtivosť? Nenechal som sa ovládať pocitom, že mi stále niečo chýba? 

Chcem mať stále viac a viac? Pamätám si, že jedným z liekov proti chamtivosti je 

veľkodušnosť, štedrosť voči druhým? Používam tieto „lieky“ nielen vtedy, keď ma opantá 

„choroba“ chamtivosti, ale užívam ich aj ako prevenciu pre svoje srdce? 

Budem sa modliť o múdrosť pri hospodárení s materiálnymi dobrami, za schopnosť deliť 

sa, za štedrosť srdca voči núdznym. Prekontrolujem, či niečo z toho, čo mám, nie je 

poznačené ľudskou krivdou. Ak áno, pokúsim sa to čo najskôr a čo najlepšie napraviť. Zverím 

Pánu Bohu ľudí, ktorí  odpočívajú na prázdninách a na dovolenkách. Budem prosiť o mier vo 

svete, na Ukrajine a v srdciach ľudí. 



 

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: 

Poďte, plesajme v Pánovi, 

oslavujme Boha, našu spásu.  

Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár 

a oslavujme ho žalmami. 
Ž 95, 1 – 2 

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: 

Čujte dnes jeho hlas: Nezatvrdzujte svoje srdcia.  

**** 

spracoval: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 

(Centrum Formacji Duchowej)  

Zdroj: http://www.katolik.pl/index1.php?st=cale&typ=medytacja (29.7.2022) 

Preložil: F. Kubík, SDB 

http://cfd.salwatorianie.pl/

