ROK B

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ:
NANEBOVZATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

EVANJELIUM: (Lk 1, 39-56)
V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta
v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.
Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch
Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod
tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo
zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone.
A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“
Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo
zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky
pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho
milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil
z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil
naprázdno.
Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim
otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ Mária zostala pri nej asi tri mesiace
a potom sa vrátila domov.

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (1244)
Počas rozjímania ma živo prenikla Božia prítomnosť a poznala som radosť Panny Márie vo
chvíli nanebovzatia... Ku koncu tohto úkonu, ktorý sa konal na počesť Panny Márie, som
videla preblahoslavenú Pannu, ktorá mi povedala: (...) „Dcéra moja, vrelo ti odporúčam,
aby si verne plnila všetky Božie priania, lebo to je najmilšie jeho svätým očiam. Veľmi
túžim, aby si sa tým vyznačovala, to znamená vernosťou v plnení Božej vôle. Božej vôli daj
prednosť pred všetkými obetami aj zápalnými.” Keď mi to nebeská Matka hovorila, moju
dušu začalo napĺňať hlboké pochopenie Božej vôle.
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➡ Svätá Faustína hovorila, že Božia vôľa pre každého človeka láska a milosrdenstvo samo.
Nosím v sebe túžbu plniť Božiu vôľu alebo mám tiež vlastný plán pre svoj život?
➡ Prosím o túto milosť aj Máriu, moju Matku, ktorá dokonale splnila Boží plán?
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