
ROK B  3. PÔSTNA NEDEĽA

EVANJELIUM: (Jn 2, 13-25) 
Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov 
dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých 
vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly 
a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“ 
Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“


Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“


Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“


Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“


Ale on hovoril o  chráme svojho tela. Keď potom vstal z  mŕtvych, jeho učeníci si 
spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.


Keď bol cez veľkonočné sviatky v  Jeruzaleme, mnohí uverili v  jeho meno, lebo videli 
znamenia, ktoré robil. Ale Ježiš sa im nezdôveril; on poznal každého a nepotreboval, 
aby mu niekto vydával svedectvo o človekovi. Sám totiž vedel, čo je v človeku.


SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (DEN. 379, 848) 
„V jednej adorácii mi Ježiš prisľúbil: – S dušami, ktoré sa budú utiekať k môjmu 
milosrdenstvu, a s dušami, ktoré budú moje veľké milosrdenstvo oslavovať a hlásať ho 
iným, budem zaobchádzať v hodine smrti podľa svojho nekonečného milosrdenstva. (...) 
Spomeňte si na moje umučenie, a ak neveríte mojim slovám, verte aspoň mojim ranám.“ 

(...) „Zapíš tieto slová, dcéra moja. Hovor svetu o mojom milosrdenstve, nech celé ľudstvo 

pozná moje nepreniknuteľné milosrdenstvo. Je to znamenie posledných čias, po ňom 
príde deň spravodlivosti. Kým je čas, nech sa utiekajú k prameňu môjho milosrdenstva, 
nech využívajú krv a vodu, ktorá pre nich vytryskla. Ó, ľudské duše, kde sa ukryjete v deň 
Božieho hnevu? Utiekajte sa teraz k prameňu Božieho milosrdenstva. Ó, vidím veľké 
množstvo duší, ktoré zvelebili Božie milosrdenstvo a naveky budú spievať pieseň chvály.“
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➡ Hľadám podobne ako Židia v dnešnom Evanjeliu nejaké znamenie? Vidím v Božom 

Slove, v Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní, veľký dar Božieho milosrdenstva?


➡ Ježiš chce, aby som dôveroval jeho láske. Ak úplne nedôverujem jeho Slovu, pozýva 
ma, aby som dôveroval jeho ranám.


➡ Tento týždeň sa každý deň s veľkou dôverou budem utiekať k prameňu milosrdenstva 
a využívať krv a vodu, ktorá pre mňa vytryskla.
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