
ROK B  3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

EVANJELIUM: (Lk 24, 35-48) 
Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.


Kým o  tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení 
a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal. „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia 
zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma 
a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – a vidíte, že ja mám.“ Ako to povedal, 
ukázal im ruky a nohy.


A  keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a  len sa divili, povedal im: „Máte tu 
niečo na jedenie?“ Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. Potom im 
povedal: „Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s  vami, že sa musí splniť 
všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“


Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš 
bude trpieť a  tretieho dňa vstane z mŕtvych a v  jeho mene sa bude všetkým národom, 
počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami.“


SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (DEN. 1067, 1074) 
Vzkriesenie. Počas svätej omše na Veľkonočnú nedeľu som uvidela Pána v celej jeho 

kráse a jase. Povedal mi: – Dcéra moja, pokoj s tebou! Požehnal ma a zmizol. Moju dušu 

naplnila neopísateľná radosť a veselosť. To posilnilo moje srdce do boja i utrpenia. 


Hovor svetu o mojom milosrdenstve, o mojej láske. Spaľujú ma plamene 

milosrdenstva, túžim ich vylievať na ľudské duše. Ó, akú bolesť mi spôsobujú, keď ich 

nechcú prijať. Dcéra moja, rob, čo je v tvojej moci, aby sa šírila úcta k  môjmu 

milosrdenstvu. Ja vykonám to, čo ty nebudeš môcť. Povedz ubolenému ľudstvu, nech 

sa privinie k môjmu milosrdnému srdcu a ja ho naplním pokojom. Povedz, dcéra moja, 

že som Láska a Milosrdenstvo samo. Keď sa duša približuje ku mne s dôverou, 

napĺňam ju takou veľkou milosťou, že ňou prekypuje a vyžaruje ju na iné duše.
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➡ Zmŕtvychvstalý Ježiš k nám prichádza s darom pokoja a napĺňa naše srdcia svojou 
milosrdnou láskou. 

➡ Ježiš chce posielať s radostnou pravdou o vzkriesení aj mňa. Prostredníctvom svätej 

Faustíny mi hovorí: Hovor svetu o mojom milosrdenstve, o mojej láske. ... Rob, čo 

je v tvojej moci, aby sa šírila úcta k môjmu milosrdenstvu 


➡ Sú moje stretnutia s Pánom plné viery, nádeje a lásky? Ako odpovedám na jeho lásku 
a na pozvanie šíriť úctu k jeho milosrdenstvu?
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