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… alebo o najdôležitejšom slove Modlitby Pána a troche matematiky a predstavivosti. 

BOŽIE SLOVO: (Mt 6,9-13 SSV) 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša: V tom čase povedal Ježiš svojim učeníkom: Vy sa budete 
modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno,  10 príď tvoje kráľovstvo, buď 
tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi.  11 Chlieb náš každodenný daj nám dnes.  12 A odpusť nám naše 
viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.  13 A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.  
Počuli sme Božie slovo! 

ÚVAHA: (na doplnenie www.inky.sk, úvahy/katechézy č. 300 a potom 237, 275, 443 a potom 32, 52) 

Minulý týždeň sme si sľúbili, že sa spoločne naučíme umeniu rozjímania – a súčasne urobíme niečo 
preto, aby sme sa naučili rozjímavo modliť tú najdôležitejšiu modlitbu, Modlitbu Pána. Poďme teda 
na to a začnime hneď a zostra jej samým prvým slovom: Otče! Ako hovorí sv. Terézia Avilská, 
rozjímavá modlitba znamená, že sme sa zamysleli a teda aj počas modlitby si čo najhlbšie uvedomu-
jeme tri veci: KTO hovorí (v tomto prípade ja), ku KOMU hovorí (k Bohu) a ČO hovorí – v dneš-
nom prípade to jedno jediné slovko: Otče! Pusťme sa teda do uvažovania! 

1) KOMU? Bohu. Kto je Boh? Slovami Písma: „Boh, vyvýšený nad národy, vyvýšený nad zem“ (Ž 
46,11), ktorého ani samé „nebesá a nebesá nebies … nemôžu obsiahnuť“ (1 Krľ 8,27). Alebo, ak 
máte chuť na trochu počítania a kúsok predstavivosti: Pozrite sa von z okna, niekde, kde je dobrý 
výhľad do diaľky. To, čo vidíte, je len maličký kúsoček povrchu našej Zeme, ktorá je vskutku 
obrovská, guľa s priemerom 12 742 km. Jej obvod v páse (čiže v rovníku) je celých 40 075 km. Ak 
by rovníkom viedla asfaltka, po ktorej by ste cestovali autom rýchlosťou 100 km/h bez prestávky 12 
hodín denne, trvala by Vám cesta okolo Zeme vyše mesiaca… Máme teda akú-takú predstavu o 
obrovitosti našej Zemegule. Teraz si predstavte zrnko maku. Má v priemere 1 mm. Predstavte si, že 
si celú našu Zemeguľu zmenšíme 40 miliárd krát na veľkosť jediného zrnka maku. Čo uvidíme? 
Slnko veľké ako grapefruit a naše zrnko maku – čiže Zem, v porovnaní so Slnkom takú malilinkatú! 
– obiehajúcu okolo neho vo vzdialenosti vyše dvanástich metrov. Fú, to je diaľka, čo? Ale v porov-
naní s Neptúnom, poslednou planétou Slnečnej sústavy, je to ako nič. Neptún by sa v tomto našom 
modeli podobal čučoriedke obiehajúcej grapefruit-Slnko vo vzdialenosti 350 m! To je asi tri a pol 
dĺžok priemerného futbalového ihriska! Teraz si celú túto vzdialenosť znova zmenšime na jediné 
zrnko maku! Čo uvidíme? Našu Galaxiu ako disk s priemerom 105 km (!!!) a hrúbkou jeden kilome-
ter, tvorený možno až 400 miliardami hviezd – na pohľad rovnakých zrniek maku, na aké sme si 
zmenšili našu Slnečnú sústavu! A to stále nie sme na konci, stále sme len na začiatku! Zmenšime si 
teraz aj celú našu Galaxiu na jediné drobučké zrnko maku! Čo uvidíme? Dva milimetre od nášho 
zrnka maku – našej Galaxie – sú dva malilinkaté prášky, trpasličie galaxie sprevádzajúce tú našu 
Galaxiu. Najbližšia skutočná galaxia, tá v Androméde, by sa javila ako dve zrnká maku (je obrov-
ská!) vo vzdialenosti dva a pol centimetra od toho nášho zrnka – čiže našej Galaxie. A dookola by sa 
povaľovalo celých 200 miliárd rovnakých zrniek maku – 200 miliárd obrovských galaxií! Aby ste si 
predstavili, koľko to je – 200 miliárd zrniek maku by vážilo 800 ton a zaplnilo viac než desať 
veľkých kamiónových cisterien! Všetky tieto zrnká maku, v skutočnosti obrovské galaxie, by boli 
rozhodené na ploche s priemerom najmenej pol kilometra! No a teraz si predstavte, že celý tento náš 
Vesmír si naposledy zmenšíme na veľkosť jedného zrnka maku. Toto zrnko leží na doske veľkého 
stola, ktorý stojí vo veľkej sieni veľkého zámku. A celý tento veľký zámok je uložený v malej 
sklenenej guličke, ktorá leží na malom stolíku, na ktorý si Pán Boh večer kladie šálku čaju… . 
Dobre, humor bokom. V skutočnosti je Boh ešte omnoho, omnoho, nekonečne väčší. Ale tento 
príklad nám postačí na to, aby sme začali tak trochu tušiť, že kto vlastne Boh je!  

2) KTO to Bohu hovorí? No predsa ja, človek! Tam, v tej guličke, v tom malilinkatom modeli 
zámku je jedna drobulinká izbička a v nej stolík toľký čo zrnko prachu a na ňom mikroskopické 
zrnko Vesmíru a v ňom… no, skrátka, ak to skrátime, tam kdesi stojím ja, človiečik tak nekonečne 
ničotný, že v porovnaní so mnou by jediný atóm Božieho sveta z nášho príkladu (normálne merajúci 
jednu desaťmilióntinu milimetra!) bol veľký ako guľa s priemerom, nezľaknime sa, tri milióny 
svetelných rokov! To je tridsaťnásobne viac, než celá naša Galaxia! Skúsme si to na chvíľu aspoň 
trochu uvedomiť a predýchať… A teraz ja… toto úplné a dokonalé nič… sa odvažujem hovoriť k 
Bohu. K samému Bohu, chápete to? Ba viac, ja očakávam, že si ma tento Boh akýmsi činom všim-
ne, ba dokonca mi bude venovať pozornosť! Chápete to? A aby to nebolo všetko, tak ja… ja… 

3) ČO Mu to vlastne hovorím? Tykám Mu, ako keby sme spolu husi pásli a ešte Ho aj drzo oslovu-
jem akoby bol On otcom mňa, človiečika! Môže byť niečo smiešnejšie, niečo hodnejšie hysterického 
záchvatu smiechu až do popukania a súčasne smrteľnejšej hrôzy a desu, než predstava, že ja, toto 
ničotné naničovaté nič, tykám Bohu a nazývam Ho trúfalo svojim otcom? … … … V skutočnosti 
existuje jedna nekonečne ohromujúcejšia vec: že totiž tento strašlivý, des a hrôzu naháňajúci gigan-
tický a závratne nezmerný všetko zatieňujúci Boh si ma všimol sám a ako prvý. Obrátil ku mne 
svoju tvár, zamiloval si ma – to ničotne ničotné nič! – a povedal mi: Syn môj! On… mne! Syn môj! 
SYN MÔJ!!! Mne! A ja, trasúc sa strachom, na smrť vydesený, s podlamujúcimi sa nohami a s 
jazykom prilepeným na podnebie, neschopný pochopiť a obsiahnuť čo len zlomok toho všetkého, 
ochromený bázňou so stiahnutým hrdlom šepkám: Otče… Otče môj… „Abba, Otče!“ (Rim 8,15). 

ÚLOHY: 

ROZJÍMANIE: 

Správne rozjímanie znamená 
nielen uvažovanie a – primerane 
možnostiam – pochopenie a 
porozumenie tomu, o čom rozjí-
mame, ale aj uvedomenie, prežitie, 
precítenie toho, k čomu sme 
uvažovaním prišli. Presne toto 
teraz urobme! 

1.: UVAŽOVANIE:  

Ako som si doteraz predstavoval 
Boha? Uvedomoval som si aspoň 
trochu opravdivú veľkosť – i slávu, 
velebu, vyvýšenosť Boha? Jeho 
úplnú odlišnosť od nás, ľudí, od 
sveta, od všetkého? 

Uvedomil som si, že tento Boh je 
samým svojim bytím desivý, 
hrozivý, strašlivý, smrteľne 
nebezpečný? Schopný hoci len 
jediným dýchnutím uvrhnúť 
Vesmír i nás všetkých do nebytia 
tisíckrát ľahšie, než keď my 
sfúkneme čajový kahanček? A my 
sme Mu vydaní úplne napospas? 

Uvedomil som si, čo to znamená, 
že sa s týmto Bohom môžem 
zhovárať a dokonca ako s Otcom? 
Skutočným Otcom? A že mi ním 
chce On sám byť? 

2.: MEDITÁCIA:  

Skúsme si teraz všetko to, čo sme 
spoznali, zhrnúť do jednej krátkej 
vety, alebo obrazu, ktorý si doká-
žeme jasne predstaviť. Dôležité je, 
aby veta či obraz čo najviac 
vystihovali pocity a poznanie, 
ktoré v nás vyvolalo uvažovanie, 
aby boli úplne nabité týmto 
nábojom, ktorým nás uvažovanie 
nabudilo.  

Potom zavrime oči a pomaly si 
vetu v duchu opakujme (alebo si 
pred vnútorným zrakom predsta-
vujme obraz) a usilujme sa čo 
najviac prežiť, precítiť, uvedomiť 
si to, čo sme v uvažovaní spoznali. 
Robme to aspoň zopár minút, päť, 
desať, ak sa dá, aj viac… 

CVIČENIE CEZ TÝŽDEŇ: 

Každé ráno, keď sa modlíme, na 
samom začiatku sa stíšme… potom 
v duchu vyslovme: „Otče...!“ – a v 
tichu sa usilujme čo najviac 
precítiť, prežiť, uvedomiť si, čo to 
znamená, že takto oslovujeme 
Boha.  

Podľa potreby toto tiché vyslovo-
vanie slova „Otče!“ opakujme, tak, 
aby celé cvičenie trvalo aspoň 2-3 
minúty… 


