Sobota 1. postního týdne
 Dt 26,16-19; Mt 5,43-48
Dt 26,16-19
Mojžíš řekl lidu: „Hospodin, tvůj Bůh, ti dnes poroučí, abys prováděl tato nařízení a ustanovení, zachovával je a
plnil z celého svého srdce a z celé své duše. Zavázal jsi dnes Hospodina k prohlášení, že bude tvým Bohem, když
budeš chodit po jeho cestách, když budeš zachovávat jeho nařízení, příkazy a ustanovení a když ho budeš poslouchat. A Hospodin tě dnes zavázal, že mu chceš být zvláštním lidem, jak ti slíbil, když budeš zachovávat všechny
jeho příkazy. Nad všechny národy, které učinil, tě vyvýší ke slávě, cti a chvále, a ty budeš lidem zasvěceným Hospodinu, svému Bohu, jak to nařídil.“
Mt 5,43-48
Ježíš řekl svým učedníkům: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Miluj svého bližního' a měj v nenávisti svého nepřítele.
Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského
Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým. Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Copak to nedělají i celníci? A jestliže pozdravujete
jen své bratry, co tím děláte zvláštního? Copak to nedělají i pohané? Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš
nebeský Otec.“
 K Božímu slovu (z publikace od paulínek Evangelium na každý den 2016)
Jakou budete mít odměnu? „Odměna“ má vztah k zachovávání zákona. Za zachovávání nového zákona člověk dostane novou odměnu: bude jako Otec, který
je nezištná a absolutní láska. Milovat s prospěchem – to dělají všichni, i hříšníci.



Z Buly papeže Františka k Svatému roku milosrdenství (z čl. 22)

Svatý rok s sebou nese také souvislost s odpustky. Ve Svatém roce milosrdenství mají zvláštní význam. Boží odpuštění našich hříchů nezná mezí. Ve smrti a
vzkříšení Ježíše Krista Bůh jasně vyjevuje tuto svoji lásku, která vede až ke
zničení lidského hříchu. Nechat se smířit s Bohem je možné skrze velikonoční
tajemství a zprostředkování církve. Bůh je tedy vždycky připraven pro odpuštění
a nikdy nepolevuje ve své nabídce a činí tak způsobem stále novým a neočekávaným. Nicméně my všichni zakoušíme hřích. Víme, že jsme povoláni k dokonalosti (srov. Mt 5,48), ale silně pociťujeme tíži hříchu. Zatímco vnímáme moc
milosti, která nás proměňuje, zakoušíme také sílu hříchu, který nás podmiňuje.
Navzdory odpuštění nosíme ve svém životě protiklady, které jsou důsledkem
našich hříchů. Ve svátosti smíření Bůh odpouští hříchy, a ty jsou skutečně smazány. Přece však v našem chování a v našem myšlení zůstává negativní
otisk, který hříchy zanechaly. Boží milosrdenství je však ještě silnější. Stává
se shovívavostí Otce, který skrze Kristovu nevěstu dospívá k hříšníkovi,
jemuž bylo odpuštěno, osvobozuje jej ze zbývajících důsledků hříchu, uzpůsobuje jej k činům lásky a k růstu v lásce spíše než k opětovnému pádu do hříchu.
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