Pondělí 2. postního týdne


Da 9,4b-10; Lk 6,36-38

Dan 9,4b-10
Pane, Bože veliký a strašný, který zachováváš smlouvu a milosrdenství těm, kdo tě milují a zachovávají tvá přikázání: Zhřešili jsme, provinili jsme se, jednali jsme bezbožně, vzbouřili jsme se a odchýlili od přikázání a nařízení.
Neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří tvým jménem mluvili k našim králům, knížatům, našim otcům
i všemu lidu země. Tobě, Pane, sluší přiznat spravedlnost, nám však hanbu na tváři, jako se dnes (skutečně hanbí)
judští mužové i jeruzalémští obyvatelé a všichni Izraelité, blízcí i dalecí, ve všech zemích, do nichž jsi je vyhnal
pro nevěrnost, které se vůči tobě dopustili. Hospodine, nám se sluší hanbit ve tváři, našim králům, knížatům a našim otcům, neboť jsme zhřešili proti tobě. Avšak, Pán, náš Bůh, ať má s námi milosrdenství a odpustí nám, neboť
jsme se proti němu vzbouřili, neposlouchali jsme hlas Hospodina, našeho Boha, abychom kráčeli v jeho zákonech,
které nám dal skrze své služebníky proroky.
Lk 6,36-38
Ježíš řekl svým učedníkům: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a dostanete: míru dobrou, natlačenou,
natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jakou mírou měříte, takovou se naměří zas vám.“
 K Božímu slovu (z publikace od paulínek Evangelium na každý den 2016)
Víra začíná tam, kde přestáváme mít otazníky o Pánu a přijmeme, že máme otazníky o sobě. Ten, na kterého se
tázali, se stává tázajícím, a naopak. Náš problém nebývá v tom, že se neptáme po Bohu nebo že se ho přímo nedotazujeme, ale že nedovolíme, aby se on ptal nás. Každá otázka obsahuje jeho odpověď.


Z Buly papeže Františka k Svatému roku milosrdenství (z čl. 13)

Svatý rok chceme prožít ve světle Pánova slova: Milosrdní jako Otec. Evangelista přináší Ježíšovo učení: „Buďte
milosrdní jako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6,36). Je to
životní program, který je náročný a stejně tak plný radosti
a pokoje. Ježíšův příkaz je určen těm, kdo slyší jeho hlas
(srov. Lk 6,27). Abychom byli schopni milosrdenství,
musíme tudíž nejprve naslouchat Božímu slovu. To
znamená obnovit hodnotu mlčení při rozjímání slova,
které nám je určeno. Takto lze rozjímat o Božím milosrdenství a osvojovat si je jako vlastní životní styl.

Průvodce postní dobou 2016

