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1. deň  sobota 18. januára 2020 

Zmierenie: Vyhodiť náklad cez palubu 

Čítania:  

Skutky apoštolov 27,18-19,21 

Búrka nami však prudko zmietala, preto na druhý deň vyhadzovali náklad a na 

tretí deň vlastnými rukami povyhadzovali aj lodné náradie. ... Ľudia už dlho nič 

nejedli. Vtedy sa Pavol postavil do stredu a povedal: „Mali ste ma, muži, po-

slúchnuť a nehýbať sa z Kréty. Boli by ste si ušetrili túto škodu a stratu.“ 

Žalm 85 

Lukáš 18,9-14 

Zamyslenie 

Ako kresťania z rozličných cirkví a tradícií sme si, nanešťastie, počas storočí 

nahromadili obrovskú záťaž obsahujúcu vzájomnú nedôveru, horkosť a podo-

zrievanie.  

Ďakujeme Pánovi za zrod a rast ekumenického hnutia počas minulého storočia. 

Naše stretnutie s kresťanmi z iných tradícií a naša spoločná modlitba za jednotu 

kresťanov nás povzbudzujú k tomu, aby sme hľadali vzájomné odpustenie, zmie-

renie a prijatie.  

Nesmieme dovoliť, aby nám záťaž našej minulosti bránila v tom, aby sme sa 

približovali jedni k druhým. Je to Pánova vôľa, aby sme ju pustili z rúk a aby 

sme nechali pôsobiť Boha! 

Modlitba  

Odpúšťajúci Bože! 

Osloboď nás od bolestivých spomienok na minulosť, ktoré zraňujú náš spoločne 

zdieľaný kresťanský život. 

Veď nás k zmiereniu, 

aby sme skrze Ducha Svätého mohli prekonať nenávisť láskou, 

hnev vľúdnosťou a podozrievanie dôverou. 

O toto prosíme v mene tvojho milovaného Syna,  

nášho brata Ježiša. 

Amen. 

 

 



 

2. deň  nedeľa 19. januára 2020 

Osvietenie: Hľadať a ukazovať Kristovo svetlo 

Čítania:  

Skutky apoštolov 27,20   

No keď sa už viac dní neobjavovalo ani slnko, ani hviezdy a pritom búrka zúrila 

stále nezmenšenou silou, začali sme strácať všetku nádej, že sa zachránime. 

Žalm 119,105-110  

Marek 4,35-41 

Zamyslenie 

Kristus je naše svetlo a náš sprievodca. Bez Kristovho svetla a vedenia sa stáva-

me dezorientovanými.  

Keď kresťania prestanú hľadieť na Krista, stávajú sa ustráchanými a jedni od 

druhých sa oddeľujú. Navyše, veľa ľudí dobrej vôle, ktorí sú mimo Cirkvi, ne-

môže vidieť Kristovo svetlo, lebo v našom kresťanskom rozdelení odrážame 

Kristovo svetlo menej jasne, alebo ho niekedy úplne zacláňame.  

Keď hľadáme svetlo Kristovo, sme priťahovaní bližšie jedni k druhým a tak od-

zrkadľujeme toto svetlo jasnejšie a stávame sa skutočne Kristovým znamením, 

svetlom vo svete. 

Modlitba  

Bože! 

Tvoje slovo je svetlom na naších chodníkoch a bez teba sme stratení a dezorien-

tovaní. 

Osvieť nás, aby sme prostredníctvom tvojho slova kráčali po tvojej ceste.  

Kiež naše cirkvi horlivo túžia po tvojom vedení; po tvojej utešujúcej a premieňa-

júcej prítomnosti.  

Daj nám úprimnosť, ktorú potrebujeme, aby sme rozoznali, keď sme to my, ktorí 

to robíme pre druhých náročným, aby videli tvoje svetlo.  

A daj nám milosť, ktorú potrebujeme, aby sme sa vedeli deliť o tvoje svetlo s inými.  

O toto prosíme v mene tvojho Syna, ktorý nás, svojich nasledovníkov, povoláva, 

aby sme boli svetlom svetu.  

Amen. 

 



 

3. deň  pondelok 20. januára 2020 

Nádej: Pavlovo posolstvo 

Čítania:  

Skutky apoštolov 27,22.34  

Teraz vás vyzývam, aby ste neklesali na duchu, lebo nikto z vás nepríde o život, 

iba plavidlo sa zničí. ... nikomu z vás sa ani vlas z hlavy nestratí. 

Žalm 27  

Matúš 11,28-30 

Zamyslenie 

Ako kresťanov, ktorí patríme do cirkví a tradícií, ktoré nie sú medzi sebou úplne 

zmierené, nás často odrádza nedostatočný pokrok na ceste k viditeľnej jednote.  

Naozaj, niektorí sa úplne vzdali všetkej nádeje a považujú túto jednotu za nedo-

siahnuteľný ideál. Iní dokonca ani nevnímajú jednotu ako potrebnú súčasť ich 

kresťanskej viery.  

Keď sa modlíme za dar viditeľnej jednoty, robme to s nezlomnou vierou, vytrva-

lou trpezlivosťou a radostne očakávajúcou nádejou, dôverujúc Božej milujúcej 

prozreteľnosti.  

Jednota je Pánovou modlitbou za Cirkev a on nás na tejto ceste sprevádza. Ne-

stratíme sa. 

Modlitba  

Bože milosrdenstva!  

Stratení a zronení sa obraciame k tebe. 

Vlej nám do sŕdc tvoj dar nádeje. Kiež naše cirkvi majú nádej a usilujú sa o jed-

notu, za ktorú sa tvoj Syn modlil večer pred svojim umučením.  

O toto prosíme skrze neho, ktorý žije a kraľuje s tebou a s Duchom Svätým po 

všetky veky vekov.  

Amen. 

 

 

 

 

 



4. deň  utorok 21. januára 2020 

Dôvera: Neboj sa, ver! 

Čítania:  

Skutky apoštolov 27,23-26   

Tejto noci totiž pri mne zastal anjel toho Boha, ktorému patrím a ktorému slúžim, 

a povedal:“Neboj sa, Pavol. Máš predsa stáť pred cisárom a Boh ti daroval 

všetkých, čo sa plavia s tebou. Preto, muži, neklesajte na duchu. Verím totiž Bo-

hu, že to bude tak, ako mi povedal. Máme však doraziť k nejakému ostrovu.“ 

Žalm 56   

Lukáš 12,22-34 

Zamyslenie 

Uprostred búrky Pavlovo povzbudzovanie a nádej protirečili strachu a zúfalstvu 

jeho spolupútnikov.  

Naše spoločné povolanie byť učeníkmi Ježiša Krista zahŕňa aj byť znamením 

protirečenia. Vo svete rozorvanom úzkosťami sme povolani stáť ako svedkovia 

nádeje tým, že vložíme našu dôveru do Božej milujúcej prozreteľnosti.  

Kresťanska skúsenosť nám ukazuje, že Boh píše rovno na krivé riadky a my 

vieme, navzdory všetkému, že sa neutopíme a nestratíme, lebo Božia nezlomná 

láska trvá naveky. 

Modlitba  

Všemohúci Bože!  

Naše osobné utrpenie nás vedie k tomu, že voláme v bolesti a strachom sa scvr-

kávame, keď zažívame chorobu, úzkosť, alebo smrť milovaných.  

Uč nás dôverovať ti. Nech sú cirkvi, do ktorých patríme, znameniami tvojej proz-

reteľnej starostlivosti.  

Urob nás skutočnými učeníkmi tvojho Syna, ktorý nás učil načúvať tvojmu slovu 

a slúžiť si navzájom.  

V dôvere prosíme o toto v mene tvojho Syna a v moci Ducha Svätého.  

Amen. 

 

 

 

 



5. deň  streda 22. januára 2020 

Sila: Lámanie chleba na cestu 

Čítania:  

Skutky apoštolov 27,33-36   

A kým nezačalo svitať, Pavol všetkých vyzval, aby si zajedli. Hovoril: „Dnes je 

už štrnásty deň, čo vyčkávate bez jedla a nič ste nevzali do úst. Preto vás vyzý-

vam, aby ste si zajedli, veď je to potrebné na vašu záchranu, lebo nikomu z vás 

sa ani vlas z hlavy nestratí.“  

Keď to povedal, vzal chlieb a pred všetkými sa poďakoval Bohu, rozlámal ho 

a začal jesť. Všetkým sa vrátila dobrá myseľ a aj oni sa pustili do jedla. 

Žalm 77   

Marek 6,30-44 

Zamyslenie 

Pavlovo pozvanie najesť sa je povzbudením pre ľudí na lodi, aby sa posilnili 

pred tým, čo ich čaká. Toto prijatie chleba označuje zmenu postoja: tí v lodi sa 

posúvajú od zúfalstva k odvahe.  

Podobne Eucharistia alebo Večera Pánova nám poskytuje potravu na cestu a pre-

smerováva nás na život v Bohu. Robí nás silnými. Lámanie chleba, ktoré je 

v centre života a bohoslužby kresťanského spoločenstva, nás buduje a my sa 

zaväzujeme ku kresťanskej službe.  

Túžime po tom dni, keď všetci kresťania spolu budú môcť mať podiel pri tom 

istom stole Večere Pánovej a čerpať silu z jedného chleba a jedného kalicha. 

Modlitba  

Milujúci Bože! 

Tvoj Syn, Ježiš Kristus, lámal chlieb a pil z kalicha spolu so svojimi priateľmi 

v predvečer svojho umučenia.  

Daj, aby sme spolu rástli v užšie spoločenstvo. Daj nám silu k budovaniu mostov 

súcitu, solidarity a harmónie, nasledujúc príklad Pavla a prvých kresťanov.  

V moci Ducha Svätého prosíme o toto v mene tvojho Syna, ktorý dáva svoj život, 

aby sme my mohli žiť.  

Amen. 

 

 



 

6. deň  štvrtok 23. januára 2020 

Pohostinnosť: Preukázať neobyčajnú láskavosť 

Čítania:  

Skutky apoštolov 28,1-2:7   

Keď sme sa zachránili, dozvedeli sme sa, že ostrov sa volá Malta. Domorodci sa 

k nám správali neobyčajne láskavo. Rozložili oheň a všetkých nás prijali, lebo 

začalo pršať a bolo chladno. ...  

V okolí  toho miesta mal pozemky náčelník ostrova menom Publius. Ten nás pri-

jal a tri dni sa o nás prívetivo staral ako o hostí. 

Žalm 46   

Lukáš 14,12-24 

Zamyslenie 

Po traumách a konfliktoch vyvolaných búrkou na mori vnímajú tí, ktorí boli 

zmietnutí na brehy (ostrova), praktickú starostlivosť ponúknutú ostrovanmi ako 

neobyčajnú láskavosť.  

Takáto láskavosť je prejavom našej spoločnej ľudskosti. Evanjelium nas učí, že 

keď sa staráme o tých, ktorí sú v tiesni, preukazujeme lásku samotnému Kristovi 

(por. Matúš 25, 40). Navyše, keď prejavujeme milosrdenstvo slabým a tým, ktorí 

prišli o majetok, nalaďujeme naše srdcia na Božské Srdce, v ktorom majú chu-

dobní zvláštne miesto.  

Prijímať cudzincov, či sú to ľudia iných kultúr alebo inej viery, imigranti alebo 

utečenci, znamená milovať samého Krista a zároveň milovať ako miluje Boh.  

Ako kresťania sme povolaní vo viere vystúpiť z radu a prísť s Božou všeobjíma-

júcou láskou aj k tým, ktorých sa nám zdá ťažké milovať. 

Modlitba  

Bože sirôt, vdov a cudzincov! 

Vštep do našich sŕdc hlboký zmysel pre pohostinnosť. Otvor naše oči a srdcia, 

keď nás prosíš, aby sme ti dali jesť, priodeli ťa a navštívili ťa.  

Daj, nech sa naše cirkvi podieľajú na skoncovaní s hladom, smädom a izoláciou 

a na prekonávaní bariér, ktoré bránia prijímať všetkých ľudí.  

O toto prosíme v mene tvojho Syna Ježiša, ktorý je prítomný v najmenšej z našich 

sestier a najmenšom z našich bratov.  

Amen. 



7. deň  piatok 24. januára 2020 

Obrátenie: Premena našich sŕdc a myslí 

Čítania:  

Skutky apoštolov 28,3-6   

Keď Pavol nazbieral hŕbu raždia a kládol z neho na oheň, zahryzla sa mu do ruky 

vretenica, ktorá unikla pred horúčavou.  

Keď domorodci uvideli, ako mu had visí na ruke, hovorili si: „Tento človek je iste 

vrah; hoci sa zachránil pred morom, trestajúca spravodlivosť mu nedopraje žiť.“  

On však hada striasol do ohňa a nič zlé sa mu nestalo. Oni čakali, že čoskoro 

opuchne alebo padne mŕtvy. Ale keď už dlho čakali a videli, že sa s ním nič zlé nede-

je, zmenili mienku a hovorili, že je boh. 

Žalm 119, 137-144   

Matúš 18, 1-6 

Zamyslenie 

Miestni obyvatelia si uvedomili, že sa mýlili, keď súdili, že Pavol je vrah a zmenili 

svoje zmýšľanie.  

Nezvyčajná udalosť s vretenicou umožňuje ostrovanom vidieť veci novým spôso-

bom. Spôsobom, ktorý ich môže pripraviť na to, aby prostredníctvom Pavla počuli 

posolstvo o Kristovi.  

V našom úsilí o kresťanskú jednotu a zmierenie stojíme často pred výzvou prehod-

notiť, ako vnímame iné tradície a kultúry. Toto vyžaduje neprestajné obrátenie ku 

Kristovi, prostredníctvom ktorého sa cirkvi učia prekonávať svoje vnímanie druhých 

ako ohrozenia.  

Výsledkom toho bude, že odhodíme naše hanlivé mienky o iných a budeme vtiahnu-

tí bližšie do vzájomnej jednoty. 

Modlitba  

Všemohúci Bože!  

Obraciame sa k tebe s kajúcim srdcom.  

V našom úprimnom hľadaní tvojej pravdy očisti nás od naších nespravodlivých 

názorov na iných a veď cirkvi tak, aby rástli vo vzájomnom spoločenstve.  

Pomôž nám zanechať naše obavy a lepšie tak porozumieť jedni druhým a cudzin-

com uprostred nás.  

O toto ťa prosíme v mene Jediného Spravodlivého, tvojho milovaného Syna Ježi-

ša Krista.  

Amen. 



8. deň  sobota 25. januára 2020 

Štedrosť: Prijímať a dávať 

Čítania:  

Skutky apoštolov 28, 8-10   

Publiov otec práve vtedy ležal chorý; mal úplavicu s horúčkou. Pavol vošiel 

k nemu, pomodlil sa, položil naňho ruky a uzdravil ho.  

Keď sa to stalo, prichádzali aj ďalší chorí z ostrova a ozdraveli. Tí nás zahrnuli 

mnohými poctami, a keď sme odchádzali, dali nám, čo sme potrebovali. 

Žalm 103, 1-5   

Matúš 10, 7-8 

Zamyslenie 

Tento príbeh je plný dávania a prijímania: Pavol prijal od ostrovanov neobyčajnú 

láskavosť; Pavol dáva uzdravenie Publiovmu otcovi a ďalším. Keďže 276 za-

chranení stratili počas búrky všetko, dostávajú hojné zásoby toho, čo potrebujú, 

keď sa vydávajú na cestu.  

Ako kresťania sme povolaní k neobyčajnej láskavosti. Ale aby sme mohli dávať, 

musíme sa najprv naučiť prijímať – od Krista a od druhých. Oveľa častejšie ako 

si to uvedomujeme, prijímame skutky láskavosti od ľudí, ktorí sú od nás odlišní.  

Tieto skutky takisto poukazujú na štedrosť a uzdravenie od nášho Pána. My, kto-

rí sme boli uzdraveni Pánom, máme zodpovednosť odovzdávať ďalej to, čo sme 

prijali. 

Modlitba  

Bože, darca života!  

Ďakujeme ti za dar tvojej súcitnej lásky, ktorá nás utišuje a posilňuje.  

Modlime sa, aby naše cirkvi boli vždy otvorené tomu, aby sme jedni od druhých 

prijímali tvoje dary.  

Daruj nam ducha štedrosti voči všetkým na našej spoločnej ceste kresťanskej 

jednoty.  

O toto ťa prosime v mene tvojho Syna, ktorý kraľuje s tebou a s Duchom Svätým.  

Amen.  

 


