ROK B

2. PÔSTNA NEDEĽA

EVANJELIUM: (Mk 9, 2-10)
Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty.
Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nijaký bielič na
svete tak nevybielil. A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom.
Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Rabbi, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe,
jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Lebo nevedel, čo povedať; takí boli preľaknutí. Tu sa
utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte
ho.“ A sotva sa rozhliadli, nevideli pri sebe nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu,
prikázal im, aby o tom, čo videli, nehovorili nikomu, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych.
Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypytovali, čo znamená „vstať z mŕtvych“.

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (DEN. 451, 452, 453)
„Raz po svätom prijímaní som začula slová: – Ty si naším príbytkom. V tej chvíli som
pocítila v duši prítomnosť Najsvätejšej Trojice: Otca, Syna i Ducha Svätého – cítila som, že
som Božím chrámom. Cítim, že som dieťaťom Otca; nie všetko dokážem vysvetliť, ale
duch to dobre chápe. Ó, Dobrota nekonečná, ako veľmi sa znižuješ k úbohému stvoreniu!
Keby sa duše chceli sústrediť, Boh by hneď k nim prehovoril, lebo rozptýlenosť prehlušuje
Pánovo slovo.
V istej chvíli mi Pán povedal: – Prečo sa bojíš a chveješ, keď si spojená so mnou?
Nepáči sa mi, keď sa duša poddáva zbytočnému strachu. Kto sa ťa smie dotknúť,
keď si so mnou? Najmilšia mi je duša, ktorá pevne verí v moju dobrotu a vo všetkom
sa spolieha na mňa. Obdarúvam ju svojou dôverou a dám jej všetko, o čo prosí.“

➡ Počas pôstneho obdobia Boh chce, aby sme sa k nemu priblížili. Túži, aby sa naše
srdcia obrátili k nemu, aby bol pre nás najdôležitejšou OSOBOU v našom živote.
➡ Koho alebo čo najviac počúvam? Hľadám vnútorné ticho, aby som dokázal vnímať
Ježišove slová a vnuknutia?
➡ Tento týždeň sa vynasnažím každý deň venovať čas stíšeniu a pozornému načúvaniu
jeho hlasu v mojom srdci. Boh ku mne hovorí. Som jeho milované dieťa!
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