
ROK B  1. PÔSTNA NEDEĽA

EVANJELIUM: (Mk 1, 12-15) 
Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou 
zverou a anjeli mu posluhovali.


Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa 
čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“


SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (DEN. 1146, 1507) 
[Nech vkladajú] nádej do môjho milosrdenstva najväčší hriešnici. Oni majú prednostné 

právo na dôveru v  priepasť môjho milosrdenstva. Dcéra moja, píš o  mojom 

milosrdenstve utrápeným dušiam. Duše, ktoré sa odvolávajú na moje milosrdenstvo, mi 

spôsobujú radosť. Takým dušiam dávam viac milostí, než si želajú. Nemôžem trestať, 

hoci by bol niekto aj najväčším hriešnikom, ak sa odvoláva na moje zľutovanie, ale 

ospravedlňujem ho vo svojom nepochopiteľnom a  nevyspytateľnom milosrdenstve. 

Napíš: skôr ako prídem ako spravodlivý Sudca, najprv otváram dokorán dvere môjho 

milosrdenstva. Kto nechce prejsť dverami môjho milosrdenstva, musí prejsť dverami 

mojej spravodlivosti...


Všetky milosti plynú z milosrdenstva a aj posledná hodina je pre nás plná milosrdenstva. 
Nech nikto nepochybuje o Božej dobrote, aj keby jeho hriechy boli čierne ako noc. Božie 
milosrdenstvo je silnejšie ako naša úbohosť. Potrebné je len jedno, aby hriešnik odchýlil 
aspoň trochu dvere svojho srdca lúčom Božieho milosrdenstva a ostatné už dokončí Boh. 
Nešťastná je však duša, ktorá dokonca v poslednej hodine zatvorila dvere pred Božím 
milosrdenstvom. Tieto duše ponorili Ježiša v Getsemanskej záhrade do smrteľného 
smútku, veď z jeho najľútostivejšieho Srdca vyplynulo Božie milosrdenstvo.


➡ Ježiš, Boží Syn, z lásky k nám dovolil, aby ho diabol pokúšal. Následne začal 
ohlasovať Božie kráľovstvo a pozýva nás k obráteniu. Aká je moja odpoveď na úsilie 
Božieho milosrdenstva, ktorým Boh hľadá moju večnú spásu?


➡ Som vďačný Ježišovi za námahu, ktorú pre mňa podstúpil?


➡ Vynasnažím sa v tomto týždni aspoň trochu pootvoriť dvere svojho srdca na lúče 
Božieho milosrdenstva...
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