ÚVOD:
Dnes nám bude Pán rozprávať o našej viere a o stave bdelosti, v ktorom máme žiť, aby nás
stretnutie s Bohom nezaskočilo, ale prinieslo nám radosť. Nech oživí jeho prítomnosť našu vieru a
nádej.
1. Úvodná modlitba
Pane Ježišu, sme si vedomí toho, že ťa máme čakať pripravení, zobudení a pozorní v očakávaní
tvojho príchodu. Prosíme ťa, aby sme si pri meditácii nad tvojim Slovom uvedomili potrebu týchto
vlastností, ktoré získame len tak, že otvoríme svoje srdcia blížnemu, podáme mu ruku a budeme
citliví a solidárni. Pomôž mi, aby som si uvedomil, aké potrebné je žiť v súlade s tvojim Slovom,
aby môj život bol odrazom mojej viery v teba tým, že sa budem snažiť prenášať tvoje správanie a
vlastnosti do súčasnej doby a do mojich vzťahov k blížnym, aby som pozorne počúval, čo odo mňa
žiadaš a chceš.
Nech sa tak stane.
LECTIO
Čo dnes hovorí čítanie?
Lk 12, 32 – 48
Motivácia: Učeník sa nemôže namáhať pre zbytočnosti, keď už vlastní bohatstvo v podobe
Božieho kráľovstva. No aj tak nemôže ani na chvíľu poľaviť z pozornosti, práve naopak, musí sa
udržiavať v stave bdelosti a pripravenosti. Počúvajme.
Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Predajte, čo máte, a
rozdajte ako almužnu! Robte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa
zlodej nedostane a kde moľ neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Bedrá majte
opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo
svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom
príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať. A
keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú blahoslavení. Uvážte predsa:
Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy
buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte." Peter mu povedal: "Pane,
toto podobenstvo hovoríš iba nám, alebo všetkým?" Pán povedal: "Kto je teda verný a múdry
správca, ktorého pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určený
pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru, hovorím vám:
Ustanoví ho nad všetkým, čo má. Ale keby si ten sluha v srdci povedal: "Môj pán voľajako nejde,"
a začal by biť sluhov a slúžky, jesť, piť a opíjať sa, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej
čaká, a v hodinu, o ktorej nevie, oddelí ho a dá mu podiel medzi nevernými. Toho sluhu, ktorý
poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu, veľmi zbijú. Toho, ktorý ju
nepoznal a urobil niečo, za čo si zaslúži bitku, menej zbijú. Kto mnoho dostal, od toho sa bude
mnoho požadovať, a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať.
Otázky k čítaniu
•
•
•
•

Prečo sa Ježišovi učeníci, maličké stádo, nemajú báť?
Čo majú spraviť, aby dosiahli Kráľovstvo?
K akému postoju nás pozývajú podobenstvá, ktoré rozpráva Ježiš v tejto stati? Prečo je treba
bdieť?
Čo znamená: „Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať“?

MEDITATIO
Čo mi hovorí čítanie?
Motivácia: Ježišov nasledovník si je vedomý toho, že má žiť nie v závislosti na materiálnych
veciach, ale na veciach Božieho kráľovstva. Zamyslime sa nad zmyslom tejto state pre náš život:
•
•
•
•

Evanjelium nás vyzýva k tomu, aby sme zhromažďovali poklady v nebi, aby sme mali
mešce, ktoré sa nezoderú. Čo robím pre to, aby som sa pred Bohom stal bohatým?
,,Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.“ Kde je moje srdce? Aké sú moje poklady,
teda to, čo dáva zmysel tomu, čím som a všetkému, čo robím a o čo sa snažím?
Čo nám chce povedať podobenstvo o sluhoch (Lk 12, 35-38), kde nás Ježiš vyzýva k tomu,
aby sme boli bdelí a pripravení?
Pán mi toho určite v živote dal veľmi veľa. Čo mi počas môjho života dal a stále dáva Pán?
Čo môže žiadať odo mňa, aby som mu odovzdal, dal?

ORATIO
Čo poviem Pánovi na základe jeho Slova?
Motivácia: Výzva k bdelosti a zodpovednosti, ktorá sa nachádza v dnešnom texte nás nemôže
nechať upadnúť do strachu alebo trápenia. Práve naopak, má nás priviesť k istote, že sme v rukách
Otca, ktorý nám dá svoje kráľovstvo.
•

Po chvíli určenej na osobnú modlitbu sa môžeme nahlas podeliť o svoje modlitby.
Obracajme sa pritom na Boha chválou, vďakyvzdávaním alebo dôvernými prosbami. Žalm
32.

CONTEMPLATIO
K čomu ma pozýva text?
Motivácia: Ježišovi učeníci prijali Kráľovstvo ako Otcovo dedičstvo. Svätý Vincent si uvedomuje
túto veľkú zodpovednosť. Takto vyzýva misionárov:
Hovorím o jeho sláve a o jeho kráľovstve tak, ako by to bolo jedno a to isté a naozaj to tak je. Božia
sláva je na nebi a jeho kráľovstvo v dušiach. Majme teda v sebe stálu túžbu rozširovať Božie
kráľovstvo a pracovať celou svojou silou na tom, aby sme sa po tom, ako na zemi vytvoríme Božie
kráľovstvo, mohli tešiť z neho v nebi. Majme stále vo svojich srdciach zapálenú túto lampu.
Drahí bratia, aké máme šťastie, že patríme do spoločnosti, ktorej cieľom nie je len to, aby
sme sa stali hodni toho, aby v nás kraľoval, ale aby ho každý miloval a slúžil mu a tak sa každý
spasil! (XI, 435)
•
•

Dať si silné predsavzatie, aby Boh a jeho kráľovstvo boli vždy veľkým pokladom môjho
života a môjho srdca.
Čo spraviť, aby pokladom a zmyslom môjho života bol Pán a aby tak jeho Slovo bolo živé a
aby som sa s Ním stotožnil?

Záverečná modlitba
Je správne dobrorečiť ti, Otec náš nebeský, lebo Ježiš nám ukázal cestu pravého šťastia, pravý
poklad, ktorý môžeme dosiahnuť len v tebe.
Pane, nedovoľ, aby sme uprednostnili bohatstvo pred tým, aby sme sa stali ľuďmi. Pretože viac ako
majetok potrebujeme dôvody prečo žiť, milovať a deliť sa so svojimi blížnymi o to, čo máme, či je
toho veľa, alebo málo.

Ukáž nám svojím Duchom životnú múdrosť a pomôž nám, Pane, aby sme si s radosťou zvolili
chudobu s Kristom, bez toho, aby sme zhromažďovali pominuteľný majetok, ktorý ničí naše srdcia.
A tak, keď prídeš, nájdeš nás pracujúcich na úlohe milovať teba a svojich bratov. Amen.

