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I. Lectio:  

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

Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž menom Zachej, ktorý bol hlavným 

mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej 

postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. 

Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo 

dnes musím zostať v tvojom dome!” On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, 

všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!” Ale Zachej vstal povedal Pánovi: „Pane, 

polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.” 

Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. 

Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.”  

Lk 19, 1 – 10 

II. Meditatio: 

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

Evanjelista Lukáš nás upozorňuje na niektoré črty, ktoré boli charakteristické pre Zacheja 

a ktoré mu umožnili stretnúť sa s Pánom Ježišom. Dodajme, že tieto črty nie sú výslovne 

napísané v texte evanjelia, ale môžeme ich tam nájsť. Niektoré jeho vlastnosti uvádza 

evanjelista: bohatstvo, vodcovstvo, nízky vzrast. A tie, čo môžeme nájsť nepriamo: 

zvedavosť, šikovnosť a vynaliezavosť, nenaviazanosť na seba samého. Zvedavosť 

podnecovala v jeho srdci túžbu vidieť Pána Ježiša, hoci len z diaľky, na krátky čas. Jeho 

chytrosť a vynaliezavosť mu pomohli nájsť riešenie, ako prekonať prekážku nízkej postavy 

a pravdepodobne aj slabé päste, ktoré mu bránili dostať sa k Pánu Ježišovi cez dav, ktorý ho 

obklopoval. Jeho sloboda od seba samého, nenaviazanosť na bohatstvo, na jeho funkciu 

spôsobili, že Zachej sa nehanbil ponížiť a vyliezť na strom ako nejaký malý chlapec. Bol si 

vedomý, že z výšky stromu bude môcť slobodne vidieť Pána Ježiša, hoci pre mnohých to 

bude vynikajúca príležitosť, aby si z neho mohli robiť posmech.  

Aké sú moje vlastnosti, ktoré mi pomáhajú prekonať všetky prekážky a protivenstvá, aby 

som sa mohol stretať s Pánom Ježišom? Používam ich správne, starám sa o ne a snažím sa ich 

rozvíjať? A ktoré črty ma zasa na týchto stretnutiach vyrušujú, sťažujú alebo dokonca 

znemožňujú stretnutie? Snažím sa ich prepracovať, opraviť, ak je to potrebné, odstrániť?  

Budem sa modliť za túžbu stretávať sa pravidelne s Pánom, aj napriek ťažkostiam 

a prekážkam. Budem sa modliť za dar mieru pre svet, Ukrajinu a srdcia ľudí. Za oživenie 

túžby stretnúť sa s Pánom Ježišom pre tie srdcia, ktoré tú túžbu stratili, ktorým nezáleží na 

stretnutí s Pánom Ježišom. 

  



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: 

Milostivý a milosrdný je Pán,  

zhovievavý a veľmi láskavý.  

Dobrý je Pán ku každému  

a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. 
Ž 145, 8 – 9 

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: 

Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ. 
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