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I. Lectio:  

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

A tomu, čo ho pozval, povedal: „Keď dávaš obed alebo večeru, nevolaj svojich priateľov ani 

svojich bratov, ani príbuzných, ani bohatých susedov, aby nepozvali aj oni teba a mal by si 

odplatu. Ale keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A budeš 

blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. No odplatu dostaneš pri vzkriesení 

spravodlivých.“  

Lk 14, 12 – 14 

II. Meditatio:  

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

Dobre pripravené, chutné, pekne a vkusne naservírované jedlo v kruhu príbuzných, 

priateľov, pozvaných hostí je nielen kulinársky pôžitok, maškrta pre žalúdok, ale je to aj 

spoločenský zážitok, ktorý buduje medziľudské vzťahy, je balzamom pre dušu i pre srdce. Je 

to príležitosť nielen sa dobre, chutne a zdravo najesť, ale aj byť spolu, porozprávať sa 

a zabaviť sa. Je to šanca, aby sme odišli od stola nasýtení, ale aj duchovne nabití, s novou 

silou do práce, ale aj do budovania dobrých vzťahov, nápravy toho, čo bolo vo vzťahoch 

pokazené a možnosť nadväzovania nových vzťahov. 

Záleží mi na „kvalite“ mojich hostín? Dbám na to, aby to nebola len „žranica“, ale aby 

hostina prospievala k prehlbovaniu medziľudských vzťahov, aby upevňovala väzby medzi 

ľuďmi? Čo robím preto, aby moje stretnutia pri stole neboli len stretnutím s jedlom, ale 

predovšetkým stretnutím s inou osobou? Záleží mi aj na kvalite mojich stretnutí aj pri 

eucharistickom stole? Uvedomujem si, Kto ma na hostinu pozval, Kto je mojím hostiteľom? 

Jem iba telo Pánovo alebo sa s Pánom aj zjednocujem? Prijímam Ho iba do svojho žalúdka, 

alebo aj do srdca? Vďaka tomu pokrmu sa môj život stáva pre iných „chutnejším“ 

a „stráviteľnejším“? Snažím sa povzbudený Pánom Ježišom o to, aby sa v mojom srdci a pri 

mojom stole našlo miesto aj pre tých, ktorí nie sú na mojom rodinnom, priateľskom alebo 

spoločenskom zozname? Pomáham chudobným a núdznym? Robím to permanentne alebo iba 

občas, veľmi občas, iba sporadicky? Neodrádza ma od štedrosti srdca a dobročinnosti ich 

nedostatok vďačnosti? Uvedomujem si, že za každé moje gesto a prejav láskavosti sa mi 

dostáva nebeská vďačnosť a že odmena ma neminie? 

Budem sa modliť za chudobných a nájdem si možnosť, ako prispieť na naplnenie ich 

základných potrieb. Možno niekoho pozvem na obed, večeru, niekoho, kto bude týmto milo 

prekvapený. Budem sa modliť za pokoj v srdciach ľudí, za zastavenie všetkých vojen. Za 

šťastný návrat z prázdnin a dovoleniek, za odpočívajúcich, najmä deti. 

 

 

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: 

On je otec sirôt a záchranca vdov,  

on je Boh vo svojom svätom príbytku.  

On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch,  

väzňov privádza k šťastiu.  
Ž 68, 6 – 7 

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: 

Vo svojej dobrote, Bože, pripravil si dom chudobnému.  
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