ROK B

4. PÔSTNA NEDEĽA

EVANJELIUM: (J 3, 14-21)
Ježiš povedal Nikodémovi: „Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj
Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“
Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho
verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa
skrze neho svet spasil.
Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno
Jednorodeného Božieho Syna.
A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky
boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli
odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (DEN. 1182, 1190)
† Dnes mi Pán povedal: – Dcéra moja, slasť a zaľúbenie moje, nič mi nezabráni udeľovať ti
milosti. Môjmu milosrdenstvu neprekáža tvoja úbohosť. Dcéra moja, napíš, že čím väčšia
úbohosť, tým väčšie právo má na moje milosrdenstvo. [Povzbudzuj] všetky duše k dôvere
v nepochopiteľnú priepasť môjho milosrdenstva, lebo túžim po spáse všetkých. Prameň
môjho milosrdenstva bol na kríži kopijou dokorán otvorený pre všetky duše – nikoho som
nevylúčil.
† Ježiš: – Zo všetkých mojich rán ako z prameňov plynie milosrdenstvo pre duše, ale rana
môjho srdca je prameňom nepreskúmateľného milosrdenstva. Z tohto prameňa vyvierajú
všetky milosti pre duše. Spaľujú ma plamene zľutovania, túžim ich vyliať na ľudské duše.
Hovor celému svetu o mojom milosrdenstve.
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➡ Boh ma miluje. Nebeský Otec poslal svojho Syna na svet, aby som bol spasený skrze
neho. Urobil by to isté, aj keby som bol jediným človekom na tejto zemi. Verím tomu?
➡ Boh chce všetkých zachrániť. A ja ...? Možno niekomu prajem niečo iné ...? Ak je to
tak, budem prosiťpoprosím Ducha Svätého o Boží pohľad na každého človeka. Ježiš
zomrel za každého človeka!
➡ Tento týždeň sa pokúsim viac poznávať Božie Srdce, ktoré spaľujú plamene zľutovania
a chce ich vylievať na ľudské duše. Ježiš pozýva aj mňa: „Hovor celému svetu o
mojom milosrdenstve.“ Ako odpoviem na jeho pozvanie?
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