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I. Lectio:  

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

Milovaný, predovšetkým žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa 

vďaky za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť 

tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. Toto je dobré a milé pred 

Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. Lebo 

jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi – človek Kristus Ježiš, ktorý vydal 

seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase. A ja som ustanovený za 

jeho hlásateľa a apoštola – hovorím pravdu, neklamem –, za učiteľa pohanov vo viere 

a pravde. Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali čisté ruky bez hnevu 

a hádok. 

1 Tm 2, 1 – 8 

II. Meditatio: 

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

Apoštol Pavol vyzýva Timoteja a celé spoločenstvo Cirkvi, teda aj nás, aby sme 

v modlitbe, či už individuálnej alebo spoločnej, každodennej i sviatočnej, prosebnej alebo 

modlitbe chvál či ďakovnej modlitbe, nevynechávali nikoho, žiadneho človeka, lebo Pán Ježiš 

Kristus na kríži dal svoj život za každého človeka. Podľa Apoštola národov takáto modlitba je 

milá a dobrá v očiach samého Pána Boha. To dáva nádej alebo ako radi hovoríme, že je tu 

veľká „šanca“, že modlitba bude vypočutá. Apoštol Pavol osobitným spôsobom odporúča 

modlitbu za tých, ktorí majú autoritu, ktorí sú na vyšších miestach. 

Modlím sa za všetkých ľudí? Nikomu neodmietam u Pána Boha svoju modlitebnú 

„protekciu“? Môžu sa odo mňa dočkať modlitby aj tí ľudia, ktorí sú ku mne nároční, ktorí sú 

mi nepohodlní či dokonca nepriateľskí? Modlím sa zvlášť aj za týchto ľudí? Je moja modlitba 

za druhých pevne zakorenená v Ježišovi Kristovi, v Jeho mocnom príhovore za nás u Pána 

Boha? Nesnažím sa modliť mimo jediného prostredníka medzi Bohom a ľuďmi – Ježiša 

Krista, bez Jeho sprostredkovania, len tak na vlastnú päsť? Modlím sa za tých ľudí, ktorí sú 

pri moci, aby nás dobre a múdro viedli? Modlím sa, aby sa všetci ľudia otvorili daru spásy 

a pravdy, ktorá sa nám zjavila v osobe Ježiša Krista? Otváram sa každý deň daru spásy? 

Žijem pravdu, ktorú nachádzam v Ježišovi Kristovi? Modlím sa za tých, ktorí sa stratili, ktorí 

stratili svoj životný smer, ktorí sa nechali zamotať klamstvom, aby raz našli slobodu srdca? 

Pomodlím sa, ak bude možné, aj s inými, za všetkých ľudí, najmä za tých, ktorí sú pri 

moci, aj za tých, s ktorými v živote nenachádzam spoločnú cestu. Budem sa modliť za dar 

pokoja pre svet, pre ľudské srdcia, pre Ukrajinu, aby dobrý Pán Boh prekazil plány zlých 

ľudí. Budem sa modliť o milosť žiť pravdu, ktorá sa nám zjavila v osobe Ježiša Krista. 

 

 

 

 



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: 

Chváľte, služobníci Pánovi,  

chváľte meno Pánovo.  

Nech je velebené meno Pánovo  

odteraz až naveky. 
Ž 113, 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: 

 Chváľte Pána, lebo dvíha chudobných. 
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