
LA PALABRA HOY: Habacuq 1, 2-3; 2,2-4 ; Salmo 94; 2 Timoteo 1, 6-8.13-14;
Lucas 17, 5-10
Ambientación:  Velas  pequeñas  (puede  ser  con  los  nombres  de  los
participantes) en torno a un cirio grande y un cartel con la frase “Auméntanos la
fe”
Cantos sugeridos: Creo en ti; Ya no temo, Señor

ÚVOD:
Viera v Boha je hlavnou líniou čítaní tejto nedele. Viera je
spolu s láskou silou, ktorá umožňuje ohlasovanie radostnej
zvesti a je základom kresťanskej služby. Nech nás nábožné
čítanie  Božieho  slova  vedie  k  tomu,  aby  bola  naša  viera
každým dňom autentickejšia.

1. Úvodná modlitba

Pane  Ježišu,  ty,  ktorý  nám  ukazuješ  naše  nedostatky  vo
viere,  ty,  ktorý  nám ukazuješ,  že  náš  život  sa  zmení,  ak
máme vieru, prosíme ťa, ako ťa prosili učeníci:  ,,Daj nám
väčšiu  vieru!”.  Pomôž  nám spoznávať  ťa,  veriť  v  teba  a
dôverovať  ti.  Pomôž  nám,  aby  sme  ti  nechali  miesto  vo
svojich  srdciach,  aby  sme  sa  nechali  tebou  sprevádzať  a
viesť.  Pane, pomôž nám, aby sme verili  v teba a verili  ti.
Preto  ťa  prosíme:  ,,Daj  nám  väčšiu  vieru”.  Aby  sme
dosahovali čoraz väčšiu jednotu s tebou, aby sme žili tvoje
učenie, aby sme konali, ako nás žiadaš a tak ukazovali našu
vieru  v  teba.  Našimi  skutkami,  naším  správaním  a
svedectvom, ktoré vydávame. Nech sa tak stane.

LECTIO
Čo dnes hovorí čítanie?

DOMINGO 27º TIEMPO ORDINARIO - C –

LECTIO DIVINA – DOMINGO 27º  TO –Ciclo C

AUMÉNTANOS LA FE…



Lk 17, 5 – 10

Motivácia: Viera v Boha a služba blížnym sú dve strany

mince  učeníctva.  Láska  a  pozornosť  voči  druhým  sú

možné  len  vďaka  hlbokej  viere  v  Boha,  ktorý  je  láska.

Počúvajme:

Apoštoli  povedali  Pánovi:  "Daj  nám  väčšiu  vieru!"  Pán
vravel: "Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali
by ste tejto moruši: "Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do
mora,"  poslúchla by vás.  Kto z vás, čo máte sluhu, ktorý
orie alebo pasie, povie mu, keď sa vráti z poľa: "Hneď si
poď sadnúť k stolu"?  Vari  mu nepovie  skôr:  "Priprav  mi
večeru, opáš sa a obsluhuj ma, kým sa nenajem a nenapijem;
ty budeš jesť a piť  až potom"?  Je azda povinný ďakovať
sluhovi,  že  urobil,  čo  sa  mu  rozkázalo?  Tak  aj  vy,  keď
urobíte  všetko,  čo  sa  vám  prikázalo,  povedzte:  "Sme
neužitoční  sluhovia;  urobili  sme,  čo  sme  boli  povinní
urobiť." 

Otázky k čítaniu

 Vo veršoch  5  a  6  je  v  krátkosti  zhrnuté  učenie  o
viere.  Čo  vyčíta  Ježiš  učeníkom?  Aké  obrazy
používa, keď hovorí o viere? 

 Ježišovi záleží na kvalite viery. Akú radikálnu zmenu
očakáva od učeníkov?

 Vo veršoch 7 – 9 sa hovorí o kresťanskej službe. Čo
sa v týchto veršoch hovorí o úlohe sluhu?

 Vo verši 10 je podobenstvo aplikované na realitu, v
ktorej žijú učeníci. Aké je jeho učenie o kresťanskej
službe?
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MEDITATIO
Čo mi hovorí čítanie?

Motivácia:  Evanjelium  nás  pozýva  k  tomu,  aby  sme
obrátenie  chápali  v  kvalitatívnom,  nie  kvantitatívnom
rozmere. To, čo nás pohýňa k tomu, aby sme robili  veľké
skutky  a čo dáva zmysel  nášmu povolaniu  ako Kristovým
učeníkom, je pravá viera a aboslútna dôvera v Boha.

 ,,Keby ste mali vieru...” Akými prídavnými menami
by  si  mohol  definovať  svoju  vieru?  Autentická,
váhajúca, slabá,...?

 ,,Daj nám väčšiu vieru…” Ako si môžeme vzájomne
pomáhať,  aby  bola  naša  viera  každým  dňom
autentickejšia?

 Ako  učeníci  sme  pokračovateľmi  Kristovej  misie.
Ako  nám  dnešný  text  pomáha  chápať  naše
kresťanské poslanie?

 ,,Urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.” Dá sa táto
veta z evanjelia aplikovať na môj život?

 Čo  nás  povzbudzuje  v  našom  poslaní,  byť
Ježišovými  učeníkmi  alebo  získať  uznanie  Boha  a
tých, ktorým pomáhame?

ORATIO
Čo poviem Pánovi na základe jeho Slova? 

Motivácia:  Vedomí  si  toho,  že  viera  je  Boží  dar,  prosme
Boha, aby nám pomáhal rásť v pravej viere, ktorá nás bude
poháňať k nezištnej službe blížnym.

 Po  chvíli  určenej  na  osobnú  modlitbu  sa  môžeme
nahlas podeliť o svoje modlitby. 
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 Môže sa tiež  pomodliť  responzóriový žalm z  tejto
nedele (Žalm 94).

CONTEMPLATIO
K čomu ma pozýva text?

Motivácia: Svätý Vincent  nám hovorí:

,,To, čo si odnášam zo svojej skúsenosti, je poznatok, ktorý
sa mi v každej situácii potvrdil. Skutočnú vieru, bratia moji,
skutočnú vieru majú len chudobní. Boh ich obohatil  živou
vierou, veria, cítia a vychutnávajú si slová života. Uprostred
všetkých  ich  chorôb,  trápení  a  nedostatku  ich  nikdy
neuvidíte  šomrať,  sťažovať  sa  alebo  sa  nechať  uniesť
netrpezlivosťou. Nikdy alebo len zriedkavo.
Základom je zachovať si pokoj uprostred trápení a nešťastí.
Čomu  za  to  vďačíme?  Viere.  Prečo?  Lebo  chudobní  sú
jednoduchí  a  Boh  na  nich  rozmnožuje  milosti,  ktoré
odopiera bohatým a múdrym sveta.”
(SVP XI, 462)

 Čo robiť pre to, aby si žil svoju vieru a uskutočňoval
Slovo? Ako to robiť a aké postoje zaujať?

 Čo môžem spraviť, aby som mal jednoduchú a živú
vieru ako chudobní?

Záverečná modlitba

Pane Ježišu,  požiadali  ťa:,,daj  nám väčšiu vieru”a o to ťa
žiadame  aj  my.  Aby  sme  ťa  čoraz  viac  spoznávali,
nasledovali  ťa a  snažili  sa  žiť,  ako si  žil  ty  a  ako nás  ty
žiadaš. A preto, ,,daj nám väčšiu vieru”. Uvedomujeme si,
že  bez  teba  nemá  život  zmysel,  bez  teba  nenachádzame
plnosť života, ktorú nám len ty môžeš dať. Lebo ty si jediný,
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ktorý nás vykupuješ a dávaš život. Pane, naplň nás svojou
láskou  a  otvor  naše  srdcia  tvojmu  slovu.  Aby  sme  ho
spoznávali, žili a mali tak od teba život v hojnosti. Nech sa
tak stane.
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