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Meditácia 1 (pondelok, 10.12.2018) 

 

Ježiš, súcitný 
Matúš 9,35-36 a Hebrejom 4,15 

 

„A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich 

synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý 

neduh a každú chorobu. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, 

lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera.“ 

 

„Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi 

slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem 

hriechu.“  
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Úvaha: 
 

Ježiš pristupuje ku svojim pocitom prirodzene, pretože ich 

vyjadruje navonok a prežíva ich úprimne. 

 

Chváli svojho Otca, Mt 11,25 

plače pri hrobe Lazára Ján 11,35 

zúri v chráme, kde vidí  

predavačov a peňazomencov, 

ktorí urobili z chrámu tržnicu Ján 2,13n 

a napokon je sklamaný z učeníkov, 

ktorí ho v momente agónie  

a strachu opustili.  Mt 26,40 

 

 Ježiš spolucíti s ľuďmi, je zasiahnutý ich utrpením, ktoré sa 

dotýka jeho vnútra. Rovnako rozpráva aj o svojom Otcovi 

v podobenstvách, ktoré sú plné emócií ako napr. podobenstvo  

o stratenom Synovi. (Lk 15,20). 

 Tak ako sa Ježiš necháva pohnúť prosbou ľudí, rovnako Boh 

otvára srdce pre človeka. 

 Nie je žiadna prosba, ktorá by v jeho srdci nemala miesto, 

ktorá by Ním nepohla. To nám, ľuďom dodáva odvahu, aby sme 

svoje túžby a pocity predkladali a prežívala spolu s Ježišom. 

 

 

Ježiš, Ty vtelená dobrota Boha! 

 

 

 

Vypíšem si kartičku na dnešný deň   
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Meditácia 2 (utorok, 11.12.2018) 

 

Ježiš, lekár 
Lukáš 13,10-13 

 

„V sobotu učil v istej synagóge. Bola tam žena, ktorá 

osemnásť rokov mala ducha neduživosti. Bola zhrbená  

a nemohla sa ani trochu narovnať. Keď ju Ježiš zbadal, 

zavolal si ju a povedal jej: „Žena, si oslobodená od svojej 

choroby,“ a vložil na ňu ruky. Ona sa hneď vzpriamila  

a oslavovala Boha.“  
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Úvaha: 

 
 Je očividné, že žena z evanjelia trpí, je zhrbená. Zároveň ju táto 

choroba utláča. Vonkajšie i vnútorné ťažkosti ju zakrivili a ponížili. 

Jej dôstojnosť sa stratila. 

 

Stretnutie s Ježišom,  

jeho dotyk 

ženu oslobodzuje, 

uzdravuje ju. 

 

„Všetko, čo prichádza k Bohu bude premenené.“ 
Majster Eckhart, stredoveký mystik 

 

Aj ja môžem prichádzať s mojimi ťažkosťami, bolesťami, 

trápením, so všetkým, čo ma ponižuje a utláča k Ježišovi a nechať 

ho nech sa ma dotkne, uzdraví a vzpriami. 

 

 

Ježiš, Ty uzdravuješ ľudí! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypíšem si kartičku na dnešný deň  
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Meditácia 3 (streda, 12.12.2018) 

 

Ježiš, ktorý povyšuje človeka nad zákon 
Lukáš 13,13-17 a Marek 2,27-28 

 
„Ježiš vložil na ňu ruky. Ona sa hneď vzpriamila a oslavovala 

Boha. Ale predstavený synagógy sa nahneval, že Ježiš v sobotu 

uzdravuje, i povedal zástupu: „Je šesť dní, keď treba pracovať;  

v tieto dni prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, a nie v sobotu!“ 

Pán mu odpovedal: „Pokrytci! Neodväzuje každý z vás  

v sobotu svojho vola alebo osla od jasieľ a nevodí ho napájať?  

A túto Abrahámovu dcéru, ktorú satan držal osemnásť rokov 

spútanú, nebolo treba vyslobodiť z tohto puta hoci aj v sobotu?“ 

Keď to povedal, všetci jeho protivníci sa zahanbili, ale ľudia sa 

radovali zo všetkých slávnych skutkov, ktoré konal.“ 

 

„I povedal im: „Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie 

človek pre sobotu. A tak je Syn človeka pánom aj nad sobotou.“ 
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Úvaha: 

 
 Aj v tomto rozprávaní nachádzame ľudí, ktorí sú sužovaní 

chorobou a utrpením a tak majú skrivený pohľad, sklopený zrak. 

Predstavený synagógy sa pohoršuje nad uzdravením ženy, ktorá 

dlho trpela. Pri jej uzdravení sa totiž porušil zákon. Dobro ženy, 

však prestavený synagógy nevidí. 

 „To sa nesmie.“ „Toto sa nerobí.“ „Mal by si to či ono.“ „Si 

taký a ...“ Slová posudzovania, rozsudky, pravidlá, princípy. Toto 

všetko človeka spútava a zotročuje, ak sa stráca význam pre ktorý 

boli vytvorené. 

 Aj ja sa môžem na niečo upnúť, fixovať a postupne sa môj 

pohľad zakalí. Moje videnie sa zužuje a nevidím nič iné iba zákon 

a môj pohľad na jeho správne dodržiavanie. Predstavený 

synagógy ma práve takýto pohľad. Jeho srdce ma príliš prísny 

pohľad, ktorý vidí iba zákon. Chýba mu spolucítenie – nevidí 

trpiacu ženu, jej ťažkosti a utrpenie. 

 Preto je dôležité mať niekoho, kto mi pomôže rozšíriť môj 

pohľad. Ježiš hľadí na ženu so súcitom, no zároveň vidí aj slepotu 

obhajcov zákona. Tak Ježiš pozýva k oslobodeniu nie len ženu, 

ale aj obhajcu zákona. Zákony sú pre človeka. Sú akoby zábradlím 

v našom živote. Nimi je človek chránený, dávajú mu pocit istoty. 

Avšak v momente, keď zákon začína človeka zotročovať a utláčať 

míňa sa svoju cieľu. 

 Ježiš napravuje pohľad. Ukazuje nám o čo vlastne ide. Otvára 

horizont nášho srdca, aby sme dokázali spolucítiť, s nami samými 

a s inými. 

 

Ježiš, Ty otváraš horizont srdca! 
 

Vypíšem si kartičku na dnešný deň  
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Meditácia 4 (štvrtok, 13.12.2018) 

 

Ježiš, ktorý vracia vylúčených naspäť  
Lukáš 19,1-5 

 

„Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, 

menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil 

vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej 

postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho 

uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, 

pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes 

musím zostať v tvojom dome!“ “ 
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Úvaha: 

 
Malý muž, zrejme nie len navonok, pretože z jeho konania 

možno badať, že sa cíti menejcenný. 

 Preto začína kolaborovať s rímskou okupáciou a ako mýtnik 

vyberá poplatky z ktorých výrazne zbohatne na úkor obyčajných 

ľudí. Ako karierista sa tak dopracoval až na pozíciu hlavného 

mýtnika. Je bohatý, má krásny dom a všetci mu závidia. Hostí 

však v ňom niet. 

 Iní ho totiž nemajú radi. Bočia od neho. Je osamelý. Ani v tak 

veľkom a krásnom dome sa necíti doma. Jeho život ho nemôže 

napĺňať. 

 Zrazu ale počuje o Ježišovi. Hlboko vo svojom vnútri cíti: 

Toho musím vidieť. Chcel by som vedieť kto to je. 

 Veľký zástup mu však bráni vo voľnom výhľade na neho. 

Jeho túžba je však veľmi veľká, a preto koná nekonvenčne: 

Vyliezie na stom ako malé dieťa. V hustej korune figovníka je 

dobre skrytý. On dokáže vidieť všetko, jeho však nevidno. Zrazu 

sa však stane niečo prekvapujúce: Ježiš ho objaví. Hľadí naň. 

Konečne niekto, kto na Zacheja hľadí. Dva pohľady sa stretnú... 

 

 

 

 

Ježiš, Ty priateľ hriešnikov! 
 

 

 

 

 

Vypíšem si kartičku na dnešný deň  
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Meditácia 5 (piatok, 14.12.2018) 

 

Ježiš, ktorý vracia vylúčených naspäť 
Lukáš 19,5-10 

 

„Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: 

„Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom 

dome!“ On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, 

všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človeku!“ Ale Zachej vstal  

a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám 

chudobným, a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ 

Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohto domu. Veď aj on je 

Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať  

a zachrániť, čo sa stratilo.“ “  
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Úvaha: 

 
 Zachej hľadí na Ježiša. Aj Ježiš hľadí na neho. Z veľkého 

zástupu Ježiš oslovuje Zacheja – celkom osobne, volá ho po mene. 

Jedna situácia prekonáva druhú: Ježiš sa totiž pozýva  

do Zachejovho domu, k nemu domov, do domu opovrhovaného. 

 Bez okolkov, odsudzovania Ježiš berie Zacheja takého aký je. 

„Zostúp dole!“ Aby mohol Ježiš vstúpiť do domu Zacheja, musí 

Zachej opustiť svoj bezpečný úkryt. Plný radosti schádza Zachej 

dole a jeho radosť nezmenší ani pohoršenie davu. 

 Vo chvíli, keď Ježiš vchádza do Zachejovho domu, spoznáva 

Zachej čo všetko prichádza s Ježišom: Preto sa Zachej stáva 

veľkorysý – jeho bohatstvo už pre neho nemá hodnotu. Dáva 

prísľub, že všetko napraví a vráti, dokonca viacnásobne. 

 Namiesto toho, aby ho Ježiš napomínal, vracal sa k jeho 

minulosti, mu Ježiš prinavracia pocit veľkosti, dôstojnosti  

a sebavedomia: nazýva ho synom Abraháma. Zachej je slobodný, 

nemusí sa viac vyvyšovať. Takýmto spôsobom ho Ježiš 

prinavracia do spoločenstva. 

 

 

 

Ježiš, Ty daruješ spoločenstvo! 
 

 

 

 

 

 

 

Vypíšem si kartičku na dnešný deň  
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Meditácia 6 (sobota, 15.12.2018) 

 

Ježiš, ktorý pozýva na cestu pokánia 
Matúš 18,21-22 

 

„Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: „Pane, koľko 

ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? 

Azda sedem ráz?“ Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem 

ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.“  
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Úvaha: 

 
 Peter, muž mnohých pováh. Potrebuje dlhý čas, kým vlastne 

pochopí kto je Ježiš, kým dokáže pri ňom stáť. Veľký v reči: 

„Ježišu Ty si Mesiáš.“ „Ježiš pre teba som pripravený zomrieť.“ 

Ježiš je však málo odvážny: „Nie, Ježiš má trpieť, tak to teda nie.“ 

„Nie, takého Ježiša nepoznám.“ V otázke o odpustení sa skrýva 

možno aj iná otázka: „Ok, koľkokrát mám odpustiť, kým už 

konečne môžem zasiahnuť a brániť sa? Sedemkrát, ale potom už...  

 Odpustenie je nutné vtedy, keď som bol zranený. Vo chvíli, 

keď mi ľudia siahli na moju dôstojnosť, povesť či zdravie. Práve 

vtedy sa cítim bezmocný a bezradný. Tragédiou toho všetkého je 

fakt, že na bezmocnosť často reagujem agresiou. Pritom sa špirála 

zranenia tiahne ďalej proti mne a iným zároveň.  

 Koľkokrát? Nie sedem ráz, lež vždy znova a znova mám 

prejsť cestu odpúšťania: Hnev a bezmocnosť prenechať, aby 

dozneli. Odovzdať ich Ježišovi a iným odpúšťať, aj samému sebe, 

najmä tam, kde stále cítim zranenie. Samozrejme nie je potrebné 

zúfať, keď sa mi to nepodarí prvý, druhý či tretíkrát. Pokusov 

mám k dispozícii veľa. Ježiš pozná túto cestu odpustenia, preto 

vyzýva, aby sme to neskúšali iba raz. Necháva mi čas, pretože on 

vie, že srdce, najmä to zranené, potrebuje čas. 

 Cesta odpustenia nie je zákon, ktorý človek musí mechanicky 

dodržiavať, ale je cestou slobody pre mňa a pre druhých. 

 Nemožno však zabúdať, že sám Ježiš je pripravený odpúšťať 

aj vtedy, keď mu ubližujem či zraňujem svojou ľahostajnosťou. 

On sám nám ukazuje, čo to znamená nie sedem, ale 

sedemdesiatsedem ráz.  

Ježiš, Ty žiješ pre odpustenie! 
Vypíšem si kartičku na dnešný deň  
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Meditácia 7 (nedeľa, 16.12.2018) 

Litánie 

 

„Pane, ja hľadám tvoju tvár. 

Neodvracaj svoju tvár odo mňa.“ 
Žalm 27,8-9 

 

 

Ježiš, Ty vtelená dobrota Boha! 

 

 

 

 

 

Ježiš, Ty uzdravuješ ľudí! 

 

Ježiš, Ty otváraš horizont srdca! 

 

Ježiš, Ty priateľ hriešnikov! 

 

Ježiš, Ty daruješ spoločenstvo! 

 

Ježiš, Ty žiješ pre odpustenie! 

 

 

 

 

 
Vypíšem si kartičku na dnešný deň 


