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I. Lectio:  

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

Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal Ježiš toto podobenstvo: 

„Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa 

postavil a takto sa v sebe modlil: ,Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, 

nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam 

desiatky zo všetkého, čo mám.’ Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu 

zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: ,Bože, buď milostivý mne hriešnemu.’ Hovorím vám: 

Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, 

a kto sa ponižuje, bude povýšený.  

Lk 18,  9 – 14 

II. Meditatio: 

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

Akú chybu urobil farizej, keď sa modlil v chráme? Chválil seba samého namiesto Pána 

Boha. Mýtnik naopak chválil Pána Boha a vzýval Jeho milosrdenstvo. Farizej sa na ostatných 

pozeral zhora. Mýtnik svoje oči nasmeroval hore, k milosrdnému Bohu. Farizej chápal pojmy: 

krása života, jeho svätosť ako konkurenciu s ostatnými. Pre mýtnika to bol boj s jeho 

slabosťami a hriešnosťou. Dalo by sa povedať, že obaja odišli z chrámu ospravedlnení, ibaže 

mýtnik skrze Boha a farizej skrze seba samého. 

Pracujem na sebe, zlepšujem sa, rozvíjam sa, nie preto, aby som bol lepší ako ostatní, ale 

preto, aby som bol užitočnejší druhým? Aj keď som v niečom lepší ako ostatní, nie je to 

preto, aby som s nimi súťažil alebo nad nimi dominoval, ale aby som im pomáhal? Nesnažím 

sa pri modlitbe iných diskreditovať, ponížiť, zosmiešniť, a tak svojím spôsobom nanucovať 

Pánu Bohu, aby bol k nim nepriaznivý? Keď ich vidím, ako blúdia v živote,  akí sú stratení, 

bojujem za nich, modlím sa za milosť obrátenia, zlepšenia, premeny, návratu na Božie cesty? 

Ja sám sa pravidelne utiekam k Božiemu milosrdenstvu? Ďakujem Pánu Bohu za tých, ktorí 

sú v mnohých oblastiach života lepší ako ja a môžem využiť ich pomoc pre svoje dobro 

a osobný rozvoj? Stávam sa sám lepším, rozvíjam sa, nadobúdam nové kompetencie, aby som 

mohol lepšie a efektívnejšie pomáhať druhým? Naberám odvahu biť sa do pŕs, ospravedlniť 

sa, priznať bratovi, sestre, že som v niečom zlyhal, a pred Pánom Bohom uznať svoj hriech a 

žiadať o milosrdenstvo? Uvedomujem si, že v Božích očiach nie som víťaz vtedy, keď zrazím 

blížneho na zem, ale keď ho zo zeme zdvihnem? 

Budem sa modliť, aby som nikdy nezabudol, že sa musím neustále rozvíjať, aby som bol 

lepší pre druhých, pre ich dobro. Budem pokračovať v prosbe o mier vo svete, v srdciach 

ľudí, 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: 

Jeden deň v tvojich nádvoriach 

je lepší než iných tisíce. 

Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha, 

ako prebývať v stanoch hriešnikov. 
Ž 84, 11 

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: 

Aké milé sú tvoje príbytky, Pane. 
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