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I. Lectio:  

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

Ježiš povedal farizejom: „Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo 

deň prepychovo hodoval. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov. Túžil 

nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy. Keď 

žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. 

A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: 

,Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo 

vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!’ No Abrahám povedal: ,Synu, 

spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší 

a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik – čo ako by chcel 

– nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.’ Tu povedal: ,Prosím ťa, otče, 

pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali 

aj oni na toto miesto múk.’ Abrahám mu odpovedal: ,Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich 

počúvajú.’ Ale on vravel: ,Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť 

pokánie.’ Odpovedal mu: ,Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria, ani keby niekto 

z mŕtvych vstal.’ 

Lk 16, 19 – 31 

II. Meditatio: 

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

Na Zemi žijú miliardy ľudí. Vzdialenosť medzi jedným a druhým človekom môže byť 

rôzna, môže sa merať v milimetroch, centimetroch, metroch, či v kilometroch. Na prekonanie 

tejto vzdialenosti sa môže vyžadovať tiež rôzna námaha. Vzdialenosť, ktorá delila boháča od 

žobráka Lazára nebola veľká, dala sa ľahko prekonať. Boháč sa ani nemusel osobitne 

namáhať, aby poslúžil žobrákovi, aby sa s ním podelil o to, čo mu zostávalo na stole. Na jeho 

príkaz to pokojne mohli urobiť aj jeho sluhovia, ktorých mal k dispozícii. Ale ani ich 

neposlal, aby uspokojili základné potreby chudáka. Väčší záujem mali o žobráka psy, ktoré 

mu aspoň olizovali vredy. 

Aký je môj záujem o mojich blížnych? Jednak tých, ktorých doslova mám na dosah ruky, 

ale aj tých, ktorí bývajú kdesi na druhom kontinente a o ich biede sa dozvedám z médií? 

Premieta sa tento záujem do snahy, ako by som im mohol konkrétne pomôcť? S tými prvými 

sa napríklad môžem podeliť o chlieb, tým druhým môžem pomôcť tak, že pošlem peniaze na 

účet tých organizácií, ktoré im poskytujú konkrétnu pomoc. Pomáham im, aby mi raz aj oni 

pomohli zaujať moje miesto v lone Abrahámovom, keď sa budú za mňa prihovárať 

u milosrdného Boha? Viem sa zabávať, užívať si život, ale keď je potreba, aj ochotne 

pomáhať? 

Budem sa modliť, aby som nezabudol na to, že moje životné rozhodnutia zasahujú aj do 

večnosti, aby som konkrétnymi skutkami milosrdenstva skracoval vzdialenosti medzi mnou 

a mojimi blížnymi, najmä tými, ktorí sú v núdzi. Pomodlím sa za mier vo svete, na Ukrajine. 

 



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: 

Pán zachováva vernosť naveky,  

utláčaným prisudzuje právo,  

hladujúcim dáva chlieb.  

Pán vyslobodzuje väzňov. 
Ž 146, 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: 

 Chváľ, duša moja Pána, svojho Stvoriteľa. 

**** 
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