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I. Lectio:  

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

Ďakujem tomu, ktorý ma posilnil, Kristovi Ježišovi, nášmu Pánovi, že ma uznal za verného 

a zveril mi službu, hoci som bol predtým rúhač, prenasledovateľ a násilník. No dosiahol som 

milosrdenstvo, lebo som to robil z nevedomosti v nevere. Ale nadmieru sa rozhojnila milosť 

nášho Pána s vierou a láskou, ktoré sú v Kristovi Ježišovi. Toto slovo je spoľahlivé a úplne 

vierohodné: Kristus Ježiš prišiel na svet zachrániť hriešnikov; a ja som prvý z nich. Ale dosiahol 

som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukázal Kristus Ježiš všetku zhovievavosť ako príklad 

pre tých, čo v neho uveria pre večný život. Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, 

jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen. 

1Tim 1, 12 – 17 

 

II. Meditatio: 

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

Keď sa apoštola Pavla dotkla milosť Božieho milosrdenstva, spôsobila v ňom a v jeho 

živote obrovskú kvalitatívnu zmenu. Ten, ktorý sa predtým rúhal Pánu Ježišovi, sa stáva 

veľkým ohlasovateľom jeho slávy. Ten, ktorý prenasledoval Ježiša a Jeho Cirkev, sa stáva 

horlivým nasledovníkom Krista. Ten, ktorý predtým šíril výmysly a klamstvá o Pánu Ježišovi 

a Jeho evanjeliu, sa stáva tým, kto hlása život v Ježišovi, kto ohlasuje pravý život. 

Byť prvým, zaujať prvé miesto, je pre mnohých športovcov dôvodom hrdosti a radosti. Ale 

také prvenstvo, na ktoré myslí svätý Pavol, neprináša svetskú slávu. Svätý Pavol sa nehanbí za 

to, že medzi hriešnikmi zaujíma prvé miesto, pretože to tiež znamená byť prvým medzi tými, 

ktorí v hojnej miere prijímajú Božie milosrdenstvo. 

Svätý Pavol žil v čase, keď najmä rímske civilné autority chválili cisára, ktorý bol v tom 

čase pri moci. Apoštol túto chválu odovzdáva Kráľovi vekov, pretože predovšetkým Jemu patrí 

táto sláva a česť naveky. 

Otváram sa pôsobeniu Božieho milosrdenstva? Dovoľujem mu, aby ma premenilo? Mám 

v úcte Pána Ježiša, horlivo Ho nasledujem, žijem tú pravdu, ktorou je On? Snažím sa robiť 

všetko, čo je v mojich silách, aby som sa svojím životom nerúhal Pánu Ježišovi, aby som  

svojím životom nevydával antisvedecto,  aby som o Ňom a o Jeho Evanjeliu nerozširoval lži? 

Uvedomujem si svoju hriešnosť, ale aj verím veľkému Božiemu milosrdenstvu, do ktorého sa 

pravidelne ponáram? Uvedomujem si, že ak chcem čo najčastejšie chváliť Pána Boha, Jeho 

majestát a moc, poslúži mi na to práve modlitba chvály?   

V modlitbe poďakujem Pánu Bohu za dar milosrdenstva a zázraky, ktoré koná v mojom 

živote a aj v životoch iných. Budem sa modliť za dar pokoja vo svete, na Ukrajine a v ľudských 

srdciach. Poviem Pánu Bohu spontánnu modlitbu oslavy, chvály Jeho Majestátu. 

 

 



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: 

Pane, otvor moje pery  

a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.  

Obetou Bohu milou je duch skrúšený;  

Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým. 
Ž 51, 17. 19 

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: 

Bože, stvor vo mne srdce čisté. 

. 
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