Čtvrtek 3. postního týdne
 Jer 7,23-28; Lk 11,14-23
Jer 7,23-28
Toto praví Hospodin: „Přikázal jsem svému lidu: Poslouchejte můj hlas, a budu vaším Bohem a vy budete mým
lidem, choďte po všech cestách, které vám přikážu, aby vám bylo dobře. Neposlechli, nepopřáli mi svého sluchu,
ale jednali podle zatvrzelosti svého zvrhlého srdce, a místo aby šli vpřed, obrátili se vzad ode dne, kdy jejich otcové
vyšli z egyptské země, až dodnes. Den co den jsem jim ustavičně a usilovně posílal všechny své služebníky proroky, ale neposlechli mě, nepopřáli mi svého sluchu, zatvrdili svou šíji a jednali hůř než jejich otcové. Budeš k nim
mluvit všecka tato slova, a neposlechnou tě; budeš na ně volat, a neodpovědí ti. Tak jim řekneš: To je národ, který
neposlechl hlas Hospodina, svého Boha, a nepřijal kázeň! Věrnost vymizela, vyhynula z jejich úst.“
Lk 11,14-23
Ježíš vyháněl zlého ducha z němého člověka. Když zlý duch vyšel, němý promluvil. Zástupy žasly, ale někteří
z nich řekli: „Vyhání zlé duchy s (pomocí) Belzebuba, vládce zlých duchů!“ Jiní ho pokoušeli a žádali od něho
znamení z nebe. On však znal jejich myšlenky, a proto jim řekl: „Každé království proti sobě rozdvojené zpustne a
dům na dům padne. Je-li tedy i satan v sobě rozdvojen, jak obstojí jeho království? Říkáte totiž, že vyháním zlé
duchy s (pomocí) Belzebuba. Jestliže já vyháním zlé duchy s (pomocí) Belzebuba, s čí (pomocí) je vyhánějí vaši
synové? Proto oni budou vašimi soudci. Jestliže však vyháním zlé duchy prstem Božím, pak už k vám přišlo Boží
království. Dokud ozbrojený silák hlídá svůj dvůr, jeho majetek je v bezpečí. Přepadne-li ho však někdo silnější a
přemůže ho, vezme mu jeho zbraně, na které spoléhal, a jeho kořist rozdá. Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo
neshromažďuje se mnou, rozptyluje!“
 K Božímu slovu (z publikace od paulínek Evangelium na každý den 2016)
Jestliže je satan rozdvojen, znamená to, že jeho království směřuje k zániku. To potvrzují – aniž chtějí – sami Ježíšovi nepřátelé. A on dřív, než vyvrátí zlou interpretaci, podporuje konstatování faktu, jehož platnost přijímají i oni.
Zvítězit nad duchem zla je první cíl jeho misie, aby mohl člověku dát svého Ducha, Ducha Synova.


Z Buly papeže Františka k Svatému roku milosrdenství (z čl. 11)

Nemůžeme opomenout zásadní učení, které svatý Jan
Pavel II. nabídl svou druhou encyklikou Dives in misericordia, jež byla ve své době nečekaná a mnohé překvapila tématem, jemuž se věnovala… Svatý papež
především poukázal na zapomnění, do něhož upadlo
téma milosrdenství v dnešní kultuře: „Současné
myšlení se snad ještě více než v dřívější době staví
proti milosrdnému Bohu a pokouší se i pouhý pojem
‚milosrdenství‘ odstranit ze života i ze srdce člověka.
Samo slovo a výraz ‚milosrdenství‘ jako by přivádělo
do úzkých člověka, který se ještě více než jindy v historii cítí být pánem a díky nesmírnému a dosud nepoznanému rozvoji vědy a techniky si podmanil zemi
(srov. Gn 1,28). Takové podmanění země, chápané pouze jednostranně a povrchně, neponechává žádné
místo pro milosrdenství… Proto se také v současné situaci církve a světa řada lidí a mnoho společenství,
vedených živým citem víry, přirozeně a sami od sebe utíkají k Božímu milosrdenství.“
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