LECTIO DIVINA - 30. NEDEĽA CEZ ROK - CYKLUS C
BUĎ MILOSTIVÝ KU MNE
SLOVO NA DNES: Kniha Kazateľ 35, 15-17.20-22; Žalm 33; 2.
List Timotejovi 4, 6-8.16-18; Lukáš 18, 9-14
Pomôcky: nádoba s popolom, každý účastník si na čelo urobí s
popolom znak kríža ako gesto pokory.
Vhodné piesne.
UVEDENIE:
Dnešné texty sa zhodujú v tom, že Pán nie je hluchý k modlitbám
pokorných, ktorí ho prosia v ťažkostiach. Ten, čo je tichý a
pokorný srdcom, lepšie pochopí slová, ktoré vytrysknú z
poníženého srdca.
Úvodná modlitba
Otče, keď sa modlíme každý deň,
Ty poznáš naše srdce.
Ty si všímaš, že sme krehkí
a že prichádzame k Tebe bez toho, aby sme
vedeli,
ako veľmi si potrebný v našom živote
a koľko od Teba môžeme žiadať s našimi
slovami.
Ó, Pane, ktorý nás poznáš
a miluješ!
Osloboď nás od toho, čo nás vzdiaľuje od Teba:
od všetkej povýšenosti a zmätku.
Urob nás vždy poníženými pred Tebou,
vždy pripravenými plniť Tvoju vôľu.
A daj, aby sme vždy počúvali tak ako Ty,
každého poníženého a opusteného,
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pretože takými sme pred Tebou:
sme len veľmi poníženými ľuďmi,
ktorí tak veľmi potrebujú tvoje dobro.
V mene Ježiša Krista, Nášho Pána.
Amen.

LECTIO: Čo hovorí text? Lk 18,9 - 14
Povzbudenie: Boh nepotrebuje, aby sme mu dokazovali naše
zásluhy na to, aby nám odpustil. Nie sú to ani naše diela, ktoré
nás očistia a spasia. Ale je to Boh, ktorý nás spasí, stači len, keď
uznáme našu poníženosť a otvoríme sa jeho milosrdenstvu.
Pokora je postoj, akým by sa mal veriaci obraciať k Bohu.
Počúvajme:
Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali,
povedal toto podobenstvo:
“Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý
mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: ´Bože,
ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci,
cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do
týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.´
Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť,
ale bil sa do pŕs a hovoril: ´Bože, buď milostivý mne hriešnemu.´
Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten.
Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje,
bude povýšený.”
Otázky k prečítanému:
●

Verš 9: Komu je určené toto podobenstvo? Na aké dve
časti ho môžeme rozdeliť?
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●
●
●

Verš 13: hlavnou postavou je tu mýtnik.Čo hovorí Bohu?
Modlitba mýtnika: Aký je jeho postoj? Kde sa modlí? S
akými slovami sa obracia k Bohu?
Kto sa vráti domov ospravedlnený? Na aký dôvod sa
poukazuje v tejto časti?
Čo hovorí Ježiš tým ľuďom, ktorí sa cítili takí istí samými
sebou?

MEDITATIO: Čo MI hovorí text?
Povzbudenie: Aj my žijeme uprostred ťažkostí a problémov,
cítiac únavu v našej nádeji a niekedy aj oslabenie našej viery.
Dnes sme pozvaní k tomu, aby sme oživili náš život modlitby a
posilnili našu vieru v dôvere, že Boh vypočuje tých, ktorí k nemu
neustále volajú.
●
●
●
●
●
●
●

Čo dnes pre mňa znamená byť si istý samým sebou pred
Bohom?
Ktoré postoje farizeja z podobenstva sa môžu objaviť aj v
mojom živote?
Vychvaľujem sa na verejnosti dobrými skutkami, ktoré
konám?
Pohŕdam ostatnými kvôli ich chybám a nedokonalostiam?
Vysmievam sa z iných ľudí?
Snažím sa pozerať na svoje srdce objektívne, aby som s
rozvahou zistil, čo dobré a zlé sa v ňom môže
nachádzať?
Som si vedomý svojich nedostatkov, chýb a hriechov?
Zaoberám sa zodpovedne a s pokorou tým, čo nie je
dobré v mojom živote?
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ORATIO: Čo odpoviem Pánovi povzbudený Jeho Slovom?
Povzbudenie: Inšpirujme sa slovami mýtnika pri našej modlitbe.
Rovnako ako on, aj my požiadajme Boha, aby sa pozrel na naše
slabosti a zľutoval sa nad nami. V jeho milosrdenstve sme
uzmierení ako jeho milované deti.
Po krátkej osobnej modlitbe sa podeľme o našu modlitbu s
ostatnými. Môžeme si prečítať Žalm 33.

CONTEMPLATIO: Čo ma nabáda urobiť text?
Povzbudenie: Svätý Vincent hovorí:
Bez pokory nemôžeme očakávať žiadný náš osobný rast a ani
žiadný osoh pre nášho blížneho. Ó, Spasiteľu, daj nám túto svätú
čnosť, ktorá ti je taká blízka, ktorú si Ty sám učil ľudí a ktorú máš
tak rád. A vy, bratia moji, vedzte, že kto chce byť dobrým
misionárom, musí sa neustále usilovať o to, aby získal túto čnosť
a zlepšoval sa v nej, vyhýbajúc sa predovšetkým akýmkoľvek
myšlienkam pýchy, ambície a márnosti, ktoré sú tými najhoršími
nepriateľmi, na ktorých môže natrafiť. Je potrebné ich hneď
odrezať od samotného začiatku, len čo sa objavia, aby sme ich
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zničili a veľmi pozorne strážiť, aby sa nám neusadili v duši.
(XI, 745)
Počas tohto týždňa modliť sa pokorne k Bohu, všímajúc si jeho
dobrotu v našom živote.

Záverečná modlitba
Zmiluj sa nado mnou,
odpusť mi moje hriechy,
moju pýchu,
moje rozprávanie o sebe samom,
ale ty vieš, že nemám nikoho iného, ku komu sa môžem utiekať,
ktorý by si ma vypočul tak, ako Ty ma počúvaš,
ktorý by ma miloval tak, ako Ty ma miluješ,
a ktorý by mi pomohol byť skutočným kresťanom,
statočným človekom tak, ako to Ty robíš.
Udeľ mi dar, aby som sa vedel k Tebe modliť,
vedel Ťa milovať, vedel Ťa obhajovať
a ohlasovať uprostred
toľkej nespravodlivosti a bolesti vo
svete.
Len Ty mi môžeš dať silu a ochranu
a preto vkladám všetky moje obavy
do Tvojich rúk.
Takto budem odpočívať v Tebe,
v úplnom tichu,
aby som Ťa mohol počúvať.

Zdroje: “Tú tienes palabras de vida, Ciclo “C”; kompletné diela
Svätého Vincenta de Paúl; www.lectionautas.com ; “Sigueme”, Ciclo C.
Lectio Divina CELAM
Predchádzajúce Lectio: www.cmperu.com.pe .
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