Středa 2. postního týdne
 Jer 18,18-20; Mt 20,17-28
Jer 18,18-20
Řekli (moji nepřátelé): „Pojďme a osnujme plán proti Jeremiášovi! Přece kněží nebudou bez rady, mudrci bez důvtipu
ani proroci bez řečí! Pojďme a ubijme ho vlastním jeho jazykem, číhejme na všechna jeho slova!“ Všimni si mě, Hospodine, a slyš hlas mých protivníků! Má se snad odplácet za dobro zlem? Vždyť mi kopají jámu! Vzpomeň, že jsem
před tebou stával, abych se za ně přimlouval, abych od nich odvrátil tvůj hněv!
Mt 20,17-28
Když se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma, vzal si stranou dvanáct učedníků a na cestě jim řekl: „Teď jdeme do Jeruzaléma. Tam Syn člověka bude vydán velekněžím a učitelům Zákona. Odsoudí ho k smrti a vydají pohanům, aby se
mu posmívali, zbičovali a ukřižovali ho, ale třetího dne bude vzkříšen.“ Tu k němu přistoupila matka Zebedeových
synů se svými syny a padla mu k nohám, aby ho o něco požádala. Zeptal se jí: „Co si přeješ?“ Odpověděla mu: „Poruč, aby tito dva moji synové zasedli jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici v tvém království.“ Ježíš na to řekl:
„Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já budu pít?“ Odpověděli: „Můžeme.“ Řekl jim: „Můj kalich sice pít budete, ale udělovat místa po mé pravici a levici není má věc, ta místa patří těm, kterým jsou připravena od mého Otce.“
Když to uslyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na ty dva bratry. Ježíš si je však zavolal a řekl: „Víte, že panovníci tvrdě
vládnou nad národy a velmoži jim dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi
vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je vaším otrokem. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“
 K Božímu slovu (z publikace od paulínek Evangelium na každý den 2016)
Ježíš se nachází poblíž Jericha, odkud začne vystupovat do Jeruzaléma. Zbývá
jeden den cesty, aby dorazil do svatého města, kde se už brzy zjeví Boží sláva.
Nyní v soukromí opakuje svým učedníkům – potřetí a detailněji – tajemství Syna
člověka. Syn člověka si nikoho nebere ani nikoho nemá: je dán a vydán za všechny. Jeho moc je moc Boha, který nic nevlastní, ale dává všechno, i sebe.


Z Buly papeže Františka k Svatému roku milosrdenství (z čl. 19)

Ať výzva (k obrácení) dojde i k lidem, kteří podporují korupci anebo jsou jejími
spoluviníky. Tato zahnívající rána společnosti je těžkým hříchem, který volá
k nebi, protože podkopává základy osobního i společenského života. Korupce
brání hledět do budoucna s nadějí, protože svojí zpupností a chtivostí maří plány
slabých a utiskuje ty nejchudší. Je to zlo, které hnízdí v každodenních činnostech,
aby se pak rozšířilo jako veřejné pohoršení. Korupce je zatvrzelost ve hříchu,
která má v úmyslu nahrazovat Boha iluzí peněz jakožto formou moci. Je to dílo
temnot, nesené nedůvěrou a intrikami. Corruptio optimi pessima (Zkažení nejlepšího je nejhorší), říkal oprávněně svatý Řehoř Veliký, aby vyjádřil, že se nikdo
nemůže cítit imunním před tímto pokušením. K jeho zdolání v osobním životě
i ve společnosti je nezbytná rozvážnost, bdělost, oddanost a průzračnost spolu
s odvahou korupci oznámit. Pokud totiž není otevřeně potírána, dříve či později
nás činí spoluvinnými a zničí nám život.
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