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I. Lectio:  

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

Zatkli sedem bratov aj ich matku. Kráľ ich dal trýzniť korbáčmi a remeňmi, a tak ich chcel 

donútiť jesť zakázané bravčové mäso. Tu jeden z nich vstal a ako prvý v mene ostatných 

povedal: „Čo chceš zistiť a čo sa chceš od nás dozvedieť? Hotoví sme radšej zomrieť ako 

prestúpiť zákony otcov.” A druhý, keď už dodychoval, zvolal: „Ty zloduch, berieš nám tento 

časný život, ale kráľ sveta nás vzkriesi k večnému životu, lebo pre jeho zákony umierame.” Po 

ňom týrali tretieho. Keď mu kázali vyplaziť jazyk, hneď to urobil. Potom smelo vystrel ruky 

a neohrozene povedal: „Z neba som ich dostal a kvôli Božím zákonom nimi pohŕdam, lebo 

dúfam, že ich od Boha znova dostanem.” Sám kráľ a jeho družina žasli nad duchovnou silou 

mladíka, ktorý ukrutné muky nepokladal za nič. Keď dokonal, rovnako mučili a týrali 

štvrtého, ktorý krátko pred smrťou povedal: „Ľahko je zomrieť pod ľudským násilím, keď 

môžeme s nádejou očakávať, že nás Boh znova vzkriesi; ale pre teba nebude vzkriesenie 

k životu.”  

Mak 7, 1-2. 9-14 

II. Meditatio: 

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

Dnešné prvé čítanie nám predkladá príbeh mučeníckej smrti matky a jej synov. Židovský 

zákon zakazoval jesť bravčové mäso. Kráľ, ktorý prenasledoval Židov, nežiadal od nich, aby 

zjedli celé upečené prasa alebo aspoň nejakú časť z neho. Žiadal, aby ho len ochutnali. Ale 

oni to hrdinsky odmietli, čo malo za následok mučeníctvo a straty ich životov. Odmietli, 

pretože vedeli, že buď je niekto verný Zákonu a Pánu Bohu vo všetkých požiadavkách, alebo 

je neverný. Spočiatku sa môže zdať, že taký malý ústupok, akým je ochutnanie malého sústa 

bravčového mäsa, nespôsobí veľkú škodu. Žalúdku nie, ale srdcu áno. V skutočnosti by to 

znamenalo zaviesť do svojho srdca maličký vírus, smrteľný jed, jed nevery. Tento jed sa šíri 

veľmi rýchlo a infikuje celý náš život. 

Som verný zákonu evanjelia? Nielen v niektorých bodoch, ale aj v maličkostiach? Na 

obranu evanjelia som pripravený obetovať aj to najcennejšie, čo mám, svoje sily, svoj čas a aj 

svoj život? Robím to denno-denne a dovoľujem, aby sa zákon, ktorý nám svojím učením 

zanechal Pán Ježiš,  stal základom mojich myšlienok, slov, rozhodnutí, skutkov, volieb? 

Nenechávam sa premôcť pokušeniu okúsiť to, čo je v rozpore s evanjeliom, s Božím 

zákonom? Neospravedlňujem sa, nechlácholím si svoje svedomie slovami typu: „Ešte si dám 

trošku, také malé sústo, a je to“? A keď to už urobím, neviem prestať, neviem sa ovládať 

a stávam sa nekontrolovaným konzumentom toho, čo je zakázané, čo je nedovolené, 

nesprávne, zlé, hriešne, bezbožné, nedôstojné. 

Budem sa modliť za všetkých verných zosnulých, najmä za mojich zosnulých príbuzných. 

Budem prosiť za mier vo svete, na Ukrajine, za milosť, aby som bol stopercentne verný Pánu 

Bohu a Jeho Zákonu. 



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: 

Vypočuj, Pane, moju spravodlivú žiadosť, 

všimni si moju prosbu pokornú.  

Nakloň sluch k mojej modlitbe,  

čo plynie z perí úprimných. 
Ž 17, 1 

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: 

Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane. 
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