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I. Lectio:  

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

Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš 

povedal: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude 

zborené.” Oni sa ho opýtali: „Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne 

diať?” On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene 

budú hovoriť: ,To som ja’ a: ,Ten čas je už blízko.’ Nechoďte za nimi! A keď budete počuť 

o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď.” 

Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké 

zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi. Ale pred tým 

všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, 

budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali 

svedectvo. Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám 

výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. Budú 

vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. Všetci 

vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, 

zachováte si život.”  

Lk 21, 5 – 19 

II. Meditatio: 

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

Určite sa Izraelitom ťažko pozeralo na trosky zničeného chrámu v Jeruzaleme, ktorého 

zničenie ohlásil už Pán Ježiš. Nemenej odstrašujúci je aj pohľad na zruinovaný chrám, ktorým 

je ľudské srdce. 

V akom stave je chrám môjho srdca, môjho života? Je ozdobený len tým, čo je čisto 

ľudské, napríklad šperkami, módnym oblečením, či aj krásou Božej milosti? Pre druhých je 

moje srdce potešením, či výstrahou? Vyzýva k modlitbe, alebo od nej odrádza? 

Vždy sa nájdu ľudia, ktorí sa ukazujú ako spasitelia ľudstva a ponúkajú iným svoje 

vedenie. Ježiš nás varuje, aby sme ich nenasledovali. A tiež nenechali sa zmanipulovať tými, 

ktorí neustále predpovedajú blížiaci sa koniec sveta tvrdiac, že dokonale poznajú Boží 

kalendár. Našou úlohou je každý deň nasledovať Krista a robiť svet lepším a krajším, viac 

pripraveným na druhý príchod Pána Ježiša, ktorý príde v tú hodinu, ktorú  ustanovil Nebeský 

Otec. 

Nasledujem Pána? Starám sa o dobro a krásu svojho života, a teda aj celého sveta, 

v ktorom žijem? Vážim si tých, ktorí mi pomáhajú žiť krásne a múdro a mám na pamäti aj to, 

že Pán Ježiš má vždy prednosť? 

Pán Ježiš naznačuje, že hoci príde prenasledovanie, tento čas bude pre Jeho učeníkov 

vynikajúcou príležitosťou vydať svedectvo. To neznamená, že vo svojom živote by som mal 

čakať takéto časy a že len takéto chvíle sú najlepším priestorom pre kresťanské svedectvo. 

Musím vydávať svedectvo aj v časoch pokoja a blahobytu, mám ho vydávať v každej situácii, 

tu a teraz. 



Pamätám na to? Vydávam svedectvo o Pánovi Ježišovi v čase pokoja, ale aj v časoch 

nepokoja či prenasledovania? Uvedomujem si, že v jednom aj v druhom období je vydávanie 

svedectva o Pánovi náročné, vyžaduje si obetu vlastného života, v niektorých prípadoch až 

obetu svojho života? Viem, že čas pokoja a bezpečia často uspí svedkov Kristovho evanjelia 

až do takej miery, že ich svedectvo slabne alebo sa skresľuje či zahmlieva a v extrémnych 

prípadoch sa mení až na antisvedectvo? 

Poprosím Pána o silu a odvahu vydávať autentické evanjeliové svedectvo. Budem sa 

modliť za učeníkov Pána Ježiša, ktorým sa  z rôznych dôvodov morálne alebo duchovne 

zničil ich život, aby sa ho čo najskôr podujali s Božou pomocou obnoviť. Naďalej sa budem 

modliť za mier na Ukrajine, vo svete a v srdciach ľudí. Pomodlím sa aj za zosnulých 

veriacich. 

 

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: 

Tlieskajte, ... pred tvárou Pánovou,  

lebo prichádza súdiť zem.  

Spravodlivo bude súdiť zemekruh  

a podľa práva národy.  
Ž 98, 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: 

Pán príde súdiť živých i mŕtvych. 

**** 

spracoval: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 

(Centrum Formacji Duchowej) 

Zdroj: http://www.katolik.pl/index1.php?st=cale&typ=medytacja (11.11.2022) 

Preložil: F. Kubík, SDB 

http://cfd.salwatorianie.pl/

