Pátek 3. postního týdne
 Oz 14,2-10; Mk 12,28b-34
Oz 14,2-10
Toto praví Hospodin: „Vrať se, Izraeli, k Hospodinu, svému Bohu, neboť jsi padl pro svou nepravost. Vezměte
s sebou slova (modlitby), a obraťte se k Hospodinu; řekněte mu: Odpusť každou nepravost a laskavě přijmi, když ti
budeme obětovat plod svých rtů. Asýrie nás nezachrání, na koně nevsedneme, nebudeme již říkat: `Bohové naši!'
dílu svých rukou, poněvadž sirotek najde u tebe slitování. Zhojím jejich zradu, milovat je budu velkodušně, neboť
můj hněv se od nich odvrátí. Rosou budu Izraeli, vykvete jak lilie a jak Libanon vyžene své kořeny. Rozprostřou se
jeho ratolesti, jak oliva se bude skvít, jak Libanon bude vonět. Vrátí se a v mém stínu budou bydlet, obilí budou
pěstovat, vyraší jak réva, budou mít věhlas jak libanonské víno. K čemu budou Efraimu modly? Vyslyším ho,
shlédnu na něj, jsem zeleným cypřišem, ode mě je tvůj plod. Kdo je moudrý, kéž tomu porozumí, kdo má důvtip,
ať to pozná! Přímé jsou Hospodinovy cesty, spravedliví po nich kráčejí, bezbožní však na nich padnou.“
Mk 12,28b-34
Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ Ježíš odpověděl:
„První je toto: `Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem,
celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.' Druhé je toto: `Miluj svého bližního jako sám sebe.' Žádné
jiné přikázání není větší než tato.“ Učitel Zákona mu na to řekl: „Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že on je
jediný a není jiného kromě něho a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako
sám sebe je víc než všechny oběti a dary.“ Když Ježíš viděl, že (učitel Zákona) odpověděl rozumně, řekl mu: „Nejsi
daleko od Božího království.“ A nikdo se už neodvážil dát mu nějakou otázku.
 K Božímu slovu (z publikace od paulínek Evangelium na každý den 2016)
Život člověka záleží na poslušnosti Božímu slovu (Dt 30,15nn). Zde se učitel Zákona ptá, které z přikázání je to
„první“. Hledá kritérium, které všechna přikázání inspiruje a spojuje, aby neupadl do prázdného legalismu, který
tříští lidskou existenci. Ježíš připomíná „Šema“ (Dt 6,4nn), které se recituje při ranní a večerní modlitbě. První
přikázání je: „Slyš, Izraeli!“


Z Buly papeže Františka k Svatému roku
milosrdenství (z čl. 17)

V diecézích ať se šíří iniciativa 24 hodin pro Pána,
která se koná v pátek a sobotu před čtvrtou nedělí
postní. Mnozí lidé začínají přistupovat ke svátosti
smíření a jsou mezi nimi četní mladí, kteří v této
zkušenosti často nacházejí cestu zpět k Pánu, prožívají intenzivní chvíli modlitby a objevují znovu smysl svého života. S přesvědčením opět postavme do
centra svátost smíření, protože umožňuje hmatatelně se dotýkat milosrdenství. Pro každého kajícníka tak bude zdrojem opravdového vnitřního pokoje.
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