ROK B

5. PÔSTNA NEDEĽA

EVANJELIUM: (Jn 12, 20-33)
Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli klaňať Bohu, boli Gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý
bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho: „Pane, chceli by sme vidieť Ježiša.“
Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi.
Ježiš im odpovedal: „Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený. Veru, veru, hovorím
vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie,
prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto
svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja,
tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.
Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou?
Veď práve pre túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno!“
A z neba zaznel hlas: „Už som oslávil a ešte oslávim.“
Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní vraveli: „Anjel s ním hovoril.“
Ježiš povedal: „Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. Teraz je súd nad týmto
svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od
zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“
To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie.

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (DEN. 267, 1665)
Ježiš mi povedal, že najviac sa mu budem páčiť, keď budem rozjímať o jeho bolestnom
umučení. Vtedy moja duša dostáva najviac svetla. Kto sa chce naučiť skutočnej pokore,
nech rozjíma o Ježišovom umučení. Keď rozjímam o Ježišovom umučení, začínam chápať
mnohé veci, ktoré som predtým nemohla pochopiť. Chcem sa podobať tebe, Ježišu, tebe
ukrižovanému, umučenému, pokorenému. Vtlač do mojej duše a do môjho srdca svoju
pokoru. Ježišu, milujem ťa na zbláznenie. Teba zničeného, takého, akého ťa opisuje
prorok, pre veľké bolesti akoby nemohol v tebe nájsť ľudskú podobu. V takom stave ťa
šialene milujem, Ježišu. Večný a nevyspytateľný Bože, čo z teba urobila láska...?
Večer počas svätej hodiny som počula tieto slová: – Vidíš moje milosrdenstvo voči
hriešnikom, ktoré sa v tejto chvíli zjavuje v celej plnosti. Pozri, ako málo si o ňom
napísala, je to len jedna kvapka. Rob, čo je v tvojich silách, aby hriešnici poznali
moju dobrotivosť.
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➡ Láska nášho Boha je udivujúca. Dokážem nad ňou žasnúť, dakovať za ňu a zvelebovať
svojho Pána a Spasiteľa?
➡ Ako odpoviem na Ježišovo želanie, aby hriešnici poznali jeho dobrotu v tomto
pôstnom období?
➡ Tento týždeň budem sprevádzať Ježiša v jeho posledných chvíľach pred umučením,
ktoré podstúpil z lásky ku mne.
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