
ROK B  PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

EVANJELIUM: (Mk 1, 29-39) 
Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho 
a Ondrejovho domu. Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. Pristúpil 
k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala.


Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k  nemu všetkých chorých a posadnutých 
zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách.


I  uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a  vyhnal mnoho zlých duchov 
a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali.


Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. 
Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, povedali mu: „Všetci ťa hľadajú.“


On im odvetil: „Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som 
prišiel.“ A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov.


SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (DEN. 450) 
„Aká veľká je Božia milosť! Ó, aké sladké je namáhať sa pre Boha a  duše! Nechcem 
odpočívať uprostred boja, ale do posledného dychu budem bojovať za slávu svojho Kráľa 
a Pána. Neodložím meč, kým ma nepredvolá pred svoj trón. Nebojím sa úderov, lebo 
mojím štítom je Boh. Báť sa má nepriateľ nás, a nie my nepriateľa. Satan víťazí iba nad 
pyšnými a zbabelými, lebo pokorní majú moc. Pokornú dušu nič nezmätie ani 
neznepokojí. Nasmerovala som svoj let k samej žiare slnka a nič ho nedokáže znížiť. 
Láska sa nedá uväzniť, je slobodná ako kráľovná, láska dosahuje Boha.“


➡ Čoho alebo koho sa najviac bojíš?


➡ Pozývaš Ježiša do svojich obáv?


➡ Ježiš je plný dobroty a milosrdenstva voči každému druhu ľudskej biedy a úbohosti. 
Pokús sa mu dnes počas modlitby odovzdať všetko, čoho sa bojíš. Pozvi ho do každej 
temnoty a trápenia, ktoré prežívaš. Ježiš dnes prichádza k tebe a cez teba chce 
prichádzať aj k iným. Dôveruj mu.
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