25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ROK B

EVANJELIUM: (Mk 9, 30-37)
Ježiš a jeho učeníci prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel, lebo učil
svojich učeníkov a hovoril im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale
zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych.“
Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli.
Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, opýtal sa ich: „O čom ste sa zhovárali
cestou?“ Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší.
Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo
všetkých a služobník všetkých.“
Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im: „Kto prijme jedno
z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho,
ktorý ma poslal.“

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (DEN. 1487)
Ježiš: – Hovor so mnou jednoducho ako priateľ s priateľom. No povedz mi, dieťa
moje, čo ťa zdržiava na ceste k svätosti?
Duša: „Nemám dobré zdravie, to ma zdržiava na ceste k svätosti. Nemôžem si plniť
povinnosti, som takým poskokom. Nemôžem sa umŕtvovať, prísne postiť, ako to robili
svätci. Akoby to nestačilo, neveria mi, že som chorá, a k fyzickému utrpeniu sa pripája
duchovné a z toho vyplývajú mnohé poníženia. Vidíš, Ježišu, ako sa takto môžem stať
svätou?”
Ježiš: – Dieťa, je pravda, že to všetko je utrpením, ale do neba nevedie iná cesta ako
krížová. Ja sám som ju prešiel prvý. Vedz, že je to najkratšia a najistejšia cesta.
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➡ „Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli.“ Ježiš ma pozýva tvoriť s ním
vzťah. Túži, aby som s ním hovoril ako priateľ s priateľom.
➡ Je niečo, na čo sa bojím opýtať Ježiša? Preberám s ním aj témy, ktoré sú pre mňa
ťažké, ako kríž, bolesť a utrpenie?
➡ Poprosím Ducha Svätého o milosť pochopiť, že do neba nevedie iná cesta ako krížová.
Podľa slov nášho Pána je to najkratšia a najistejšia cesta.
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