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DENNÁ MEDITÁCIA: 

 Začni každý deň svoju meditáciu nasledujúcou modlitbou: 
"Otče, ty si ma stvoril a umiestnil ma na túto zem kvôli neja-
kému cieľu. Ježišu, ty si zomrel za mňa a povolal si ma, aby 
som ja teraz pokračoval v tvojej práci. Duchu Svätý, pomáhaj 
mi vykonávať dielo, kvôli ktorému som bol stvorený a na kto-
ré som bol povolaný. V tvojej prítomnosti Otec, Syn a Duch 
Svätý, začínam teraz túto svoju meditáciu. Daj, aby všetky 
moje myšlienky a inšpirácie mali svoj pôvod v tebe a aby ich 
zmyslom bolo tvoja sláva. " 

FORMÁT KAŽDODENNEJ MEDITÁCIE:  

 Čítaj úryvok zo Svätého písma i predložený text pomaly. 
Keď skončíš, vráť sa k vete, slovu alebo myšlienke, ktorá ťa počas 
čítania oslovila alebo sa ťa dotkla (stráv pri tomto kroku asi 1 minú-
tu).  
- Premýšľaj o tejto vete, slove alebo myšlienke, ktorá sa ťa dotkla. 
Prečo sa ťa dotkla? (stráv pri tomto kroku asi 4 minúty). 
- Povedz Bohu o svojich myšlienkach. Rozprávaj sa s Bohom, ako 
sa rozprávaš s blízkym priateľom, ktorému dôveruješ (stráv pri 
tomto kroku asi 1 minútu).  
- Načúvaj Božej odpovedi. Čo ti Boh chce povedať? (stráv pri tom-
to kroku asi 4 minúty).  
 Zakonči svoje rozjímanie modlitbou Otče náš. Recituj ju 
pomaly a úctivo. Potom zober pero a napíš si do zošitka, čo ťa po-
čas dnešnej meditácie oslovilo.  

Materiály pochádzajú z knihy: Mark Link, S.J. VISION 2000. Praying Scripture in a Contem-
porary Way. Tabor Publishing, Allen Texas, 1992 (preklad a spracovanie: Milan Bubák, svd). 



Pondelok 6. veľkonočného týždňa -  
Sk 16, 11-15; Jn 15, 26-16, 4a 

[Ježiš povedal:] "Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, 
Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale 
aj vy vydávate svedectvo..."  

 Náčelník kmeňa zomieral. Zavolal k sebe troch mužov, kto-
rých si zo svojho okolia vážil najviac a hovorí im: "Musím si vybrať 
svojho nástupcu. Vystúpte na našu svätú horu a prineste ten naj-
cennejší dar, aký ste len schopní na nej nájsť." Prvý priniesol ob-
rovskú hrudu zlata. druhý vzácny drahokam. Tretí sa vrátil              
s prázdnymi rukami. Hovorí: "Keď som sa dostal na vrchol hory, na 
jej druhej strane som uzrel prekrásnu krajinu, kde by ľudia mohli 
putovať za lepším životom." Náčelník hovorí: "Ty budeš mojim ná-
stupcom. Priniesol si ten najcennejší dar: víziu lepšieho zajtrajška." 
Presne k takejto vízii sme my kresťania povolaní Kristom, aby sme 
ju prinášali do sveta. Ako dobre si toto svoje povolanie plním?  

Ježiš povedal: "Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle,  
a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech."  

Utorok 6. veľkonočného týždňa - Sk 16, 22-34; Jn 16, 5-11 

[Ježiš povedal svojím učeníkom, že odchádza k svojmu Otcovi. Potom 
dodal:] "...srdce vám naplnil smútok... Lenže hovorím vám pravdu: Je 
pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám ne-
príde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám." 



 V diele The Ultimate Seduction autorka Charolotte Chandler 
cituje Izraelskú ministerskú predsedníčku Goldu Meirovú (o ktrorej 
bolo známe, že neoplývala nejakou veľkou fyzickou krásou): "Nik-
dy som nebola krásna. Boli časy, keď ma to strašne bolelo... Až ne-
skôr som si uvedomila, že nebyť krásnou môže byť aj skrytým po-
žehnaním. Nútilo ma to, aby som si rozvíjala svoje vnútorné zdro-
je." Čo často začína ako kríž, môže sa v živote stať požehnaním. Čo 
sa začína ako smútok, stáva sa radosťou.  
 Nemám aj aj podobnú skúsenosť zo svojho života: nejakú 
vec na mne samom, ktorú mi spočiatku bolo ťažké prijať, no ne-
skôr sa mi stala zdrojom požehnania?  

 
Porážka nám môže slúžiť rovnako dobre ako víťazstvo:  

potriasť našou dušou a vytriasť z nej to najlepšie.  

Streda 6. veľkonočného týždňa - Sk 17, 15. 22-18, 1; Jn 16, 12-15 

[Ježiš povedal:] "Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to 
nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo 
nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje 
vám, čo má prísť." 
 
 Skupina študentov z Nikaragui bola na zájazde loďou na os-
trov Utila, ktorý sa nachádzal neďaleko nikaragujského severného 
pobrežia. Jeden zo študentov požiadal kapitána, či by si nemohol 
zakormidlovať. Dovolil mu. Keď si sadol za kormidlo, kapitán mu 
hovorí: "Dbaj na to, aby ti ručička ukazovala stále na 335 stupňov 
na sever." O dve hodiny doplávali na ostrov Utila. Študent stále 



kormidloval. Ako je možné, že tento študent doviedol loď na       
ostrov, ktorý nikdy pred tým nevidel a neuzrel ho ani počas celej 
cesty loďou? Tak, že jednoducho nasledoval príkazy a smernice!          
S Duchom Svätým je to podobne. Duch Svätý nás môže viesť na 
"ostrov", ktorý sme nikdy pred tým nevideli, a ktorý nevidíme ani 
teraz v tejto chvíli.  
 Kedy som naposledy prosil Ducha Svätého o jeho špeciálne 
vedenie v konkrétnej situácii môjho života? 

"Nesmieme sa uspokojiť iba s tým, že sme boli očistení od našich hrie-
chov; musíme byť zároveň aj naplnení Duchom Svätým."  

Štvrtok: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA -  
Sk 1, 1-11; Ef 1, 17-23; Mt 28, 16-20 

[Ježiš, pred tým, než vystúpil k svojmu Otcovi, povedal svojím učení-
kom:] "Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca            
i Syna i Ducha Svätého, a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám 
prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta." 

 Žena vidí na ulici malé dievčatko, ako sa hrá so špinavou        
a otrhanou bábikou, ktorú našla medzi odpadkami. Dievčatko bolo 
otrhané a podvýživené. Žena sa nahnevala na Boha a hovorí mu: 
"Ako môžeš dovoliť, aby sa takéto niečo stalo vo svete, ktorý si ty 
stvoril? Prečo s tým niečo neurobíš?" Boh jej odpovedal: "Ja som       
s tým už niečo urobil. Stvoril som teba."  
 Tento príbeh ma pozýva, aby som sa pýtal sám seba: Ako 
vážne beriem Ježišov príkaz ísť do sveta a snažiť sa ho meniť tak, 



aby sa stal miestom, aké si ho želal mať Boh?  

Nanebovstúpenie Krista znamená, že Kristus bol oslobodený od všet-
kých obmedzení času a priestoru. Nie je to jeho odchod zo zeme, ale 

jeho nepretržitá prítomnosť všade na zemi. 

Piatok 6. veľkonočného týždňa - Sk 18, 9-18; Jn 16, 20-23a 

[Ježiš povedal:] "...teraz ste smutní; ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa 
bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme." 
 
 13-ročné dievčatko zomrelo na leukémiu. Jej rodičia, keď po 
jej smrti prechádzali cez jej veci, našli denníček, do ktorého si po-
čas svojej choroby písala úvahy a básne. V jednej z nich sa nachá-
dzajú slová, ktoré krásnym spôsobom potvrdzujú to, čo Ježiš po-
vedal v dnešnom evanjeliu. Časť z nej hovorí: "Ó, Bože, som slo-
bodná!... Tvoja ruka prišla v tme. Nenápadná iskrička, no zapálila 
moju dušu. Môj oheň plápolá, Pane. Nikto ho nemôže zahasiť.       
Ó, Bože, som slobodná!" (Časopis MISSION)  
 Báseň dievčatka ma pozýva k modlitbe: Ó, Bože, ukáž mi, čo 
by som mohol urobiť, aby som pomohol tvojim rukám prísť v tme 
a zapáliť iskričku v živote niekoho iného.  

 
Príležitosť niekedy klope na dvere. No väčšinou sa k tebe priplazí a po-

tom sa znova pokojne odplazí preč.  



Sobota 6. veľkonočného týždňa - Sk 18, 23-28; Jn 16, 23b-28 

[Ježiš povedal:] "...veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca     
v mojom mene, dá vám to. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. 
Proste a dostanete..." 

 Na jednej karikatúre sa nachádza takáto scénka: "Malá muš-
ka hľadí s bázňou na veľký hmyz. Po chvíli sa jej pýta: "Čo za hmyz 
si ty? Ako sa voláš?" "Volám sa Modlivka nábožná," odpovedá 
hmyz. "To je absurdné!" hovorí muška. "Hmyz sa predsa nemodlí!" 
Nato Modlivka nábožná schmatla mušku "pod krk" a stlačila jej ho. 
Muška vytreštila oči a skríkla "Bože, pomôž mi!"  
 Niektorí ľudia sa správajú ako táto malá muška. Ignorujú 
modlitbu, dokonca sa z nej vysmievajú, no to iba dovtedy, kým ich 
niečo nepritlačí. Potom volajú: "Bože, pomôž mi!"  
 Čo ma motivuje, aby som sa modlil, zvlášť keď sa zdá, že 
Boh nereaguje, ba že ma vôbec nepočuje?  

Božie meškanie nie je jeho odmietnutie.  

Siedma veľkonočná nedeľa - Sk 1,12-14; 1Pt 4, 13-16; Jn 17, 1-11a 

[Ježiš sa modlil k svojmu Otcovi:] "A večný život je v tom, aby poznali 
teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista." 

 Marka Twaina urobila populárnym nielen v Amerike ale aj     
v Európe okrem iného jeho duchaplnosť a šarm. Na jednej zo svo-
jich ciest po Európe bol pozvaný na večeru k istej hlave štátu. Keď 



sa Twainova malá dcérka dozvedela o pozvaní, hovorí: "Tato, zdá 
sa, že už poznáš každého jedného veľkého človeka, okrem jedného 
- Boha!" Poukazovala na fakt, že jej otec nebol veriacim, aspoň nie 
vo formálnom zmysle slova.  
 Príkladom Twainovej nenáboženskej duchaplnosti je veta      
v jeho diele "Notebook" "Ak by tu bol Kristus dnes, som si istý, že 
by bol všetkým možným len nie kresťanom." V čom je Twainova 
pointa a nakoľko by mohla byť dnes naozaj pravdivá?  

Náboženstvo nie je spôsob, ako hľadieť na niektoré veci. Je to spôsob, 
ako hľadieť na všetko.  


