
ROK B  5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

EVANJELIUM: (Jn 15, 1-8) 
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú 
ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, 
aby prinášala viac ovocia.

Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal.

Ostaňte vo mne a  ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, 
ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne.

Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a  ja v  ňom, prináša veľa ovocia; lebo 
bezo mňa nemôžete nič urobiť.

Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, 
hodia ich do ohňa a zhoria.

Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to.

Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.“

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (DEN. 969, 1630, 1231) 
Dnes som si išla vykonať meditáciu pred Najsvätejšiu sviatosť. Keď som sa priblížila 
k  oltáru, Božia prítomnosť prenikla moju dušu. Bola som ponorená do oceánu jeho 
božstva. Ježiš mi povedal: – Dcéra moja, všetko, čo jestvuje, je tvoje. Odpovedala som 
Pánovi: „Moje srdce si nežiada nič, jedine teba, ó, Poklad môjho srdca. Za všetky dary, 
ktoré mi dávaš, ti ďakujem, ó, Pane, ale ja si žiadam len tvoje Srdce. Aj keď sú nebesia 
veľké, bez teba nie sú pre mňa ničím. Ty dobre vieš, ó, Ježišu, že neprestajne omdlievam 
túžbou za tebou.” – Vedz, dcéra moja, že to, čo iné duše zakúsia až vo večnosti, ty 
zakusuješ už teraz. Náhle bola moja duša zaplavená svetlom poznania Boha.

Ježišu môj, posilni moju dušu, aby nepriateľ nič nezískal. Bez teba som len samá slabosť. 
Čím som bez tvojej milosti, ak nie priepasťou vlastnej úbohosti. Úbohosť je tým, čo je 
skutočne moje vlastné.

Nie so serafínom sa spájaš, Bože, ale s človekom úbohým, ktorý bez teba nič urobiť 
nemôže, ale ty si k nemu vždy milosrdný. 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➡ Ježiš hovorí, že som už čistý, čistý pre slovo, ktoré mi povedal…

➡ Snažím sa každý deň počúvať živé Slovo môjho vzkrieseného Pána a zotrvávať 
v ňom?

➡ Poprosím Ducha Svätého o milosť veľkej túžby meditovať Božie slovo!
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