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I. Lectio:  

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

S Ježišom šli veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: „Ak niekto prichádza ku mne a nemá 

v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím 

učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom.”  

Lk 14, 25 – 27 

II. Meditatio:  

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

Ako naznačuje obsah nedeľného evanjelia, nestačí iba prehlásiť, že veľmi, veľmi si 

prajem, aby som bol učeníkom Pána Ježiša. K tomu treba splniť určité podmienky, dodajme, 

že sú ťažké a náročné. Vyžaduje si to tak usporiadať svoje vzťahy s blízkymi, aby žiaden z 

nich nebol dôležitejší ako vzťah s Pánom Ježišom. Potom je treba správne nastaviť vzťah k 

sebe, aby som sa mal rád, ale nezamiloval sa do seba na úkor lásky k Pánu Ježišovi. Keď sa 

nám to už podarí, treba si skontrolovať, čo nosíme na svojich pleciach a vo svojom srdci: je to 

len batoh pútnika, ktorý sa dá po púti zložiť, alebo je to náš osobný, každodenný kríž. Kríž, 

ktorý nemôže byť iba nejakou ozdobou, príveskom, ale realitou môjho každodenného života. 

Naozaj chcem byť učeníkom Pána Ježiša? Chcem sa s Ním podeliť o celý Jeho údel, aj 

ten, ktorý sa odohral v Betlehemskej maštali a ten na vrchu Golgota? Alebo zo života Pána 

Ježiša vyhľadávam len ľahšie a príjemnejšie útržky, a vynechávam tie ťažšie, tvárim sa, že ich 

nevidím? Nesiem statočne a odvážne svoj kríž na ceste za Pánom? Hľadám u Neho pomoc, 

keď už mám toho dosť, keď ma jeho váha príliš gniavi, keď si myslím, že to nezvládam a keď 

sa v mojom srdci objaví pokušenie opustiť Ho? Učím sa od Neho „techniku“ nesenia kríža? 

Tú techniku, ktorá neurobí kríž ľahším, pohodlnejším, menším, ale mňa urobí silnejším, 

odvážnejším, múdrejším pri jeho nesení. Mám vzťahy so svojimi blížnymi aj so sebou samým 

tak usporiadané, aby neohrozovali prioritu môjho vzťahu s Pánom Ježišom? Uvedomujem si, 

že Pán Ježiš neokráda mojich blízkych o lásku môjho srdca, On ho zdokonaľuje, čistí, 

posilňuje? Čím viac Ho milujem, tým viac lásky môžu dostať aj moji príbuzní, aj ja sám. 

Poprosím o dar lásky pre svojich blízkych aj pre seba samého, medzi ktorými bude Pán 

Ježiš vždy na prvom mieste. Poprosím o dar každodenného, plodného, hodného nosenia 

osobného kríža na ceste k Pánu Ježišovi. Budem prosiť o Božie požehnanie pre deti, mládež 

a učiteľov, ktorí vstupujú do nového školského roka. Za dar mieru pre svet, pre Ukrajinu a pre 

srdcia 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: 

Nauč nás rátať naše dni,  

aby sme našli múdrosť srdca.  

Obráť sa k nám, Pane; dokedy budeš meškať?  

Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi.  
      Ž 90, 12 – 13 

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: 

Pane, buď vždy naším útočišťom.  
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