Pondělí Svatého týdne
 Iz 42,1-7; Jan 12,1-11
Iz 42,1-7
Toto praví Hospodin: Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na
něj svého ducha, národům přinese právo. Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu
nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo. Nezeslábne, nezmalátní, dokud nezaloží na zemi
právo. Ostrovy čekají na jeho nauku. Tak praví Bůh, Hospodin, který stvořil nebe a roztáhl je, rozprostřel zemi
s tím, co na ní roste, lidem na ní dává život a dech těm, kteří po ní chodí: „Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti, vzal jsem tě za ruku, utvořil jsem tě a ustanovil tě (prostředníkem) smlouvy lidu a světlem národů, abys
otevřel oči slepým, abys vyvedl vězně ze žaláře a z věznice ty, kdo bydlí ve tmách.“
Jan 12,1-11
Šest dní před velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých.
Připravili tam (Ježíšovi) hostinu a Marta obsluhovala. Lazar byl jeden z těch, kteří s ním byli
u stolu. Marie vzala libru drahocenného oleje
z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a utřela
mu je svými vlasy. Dům se naplnil vůní toho
oleje. Jidáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků,
který ho měl zradit, však řekl: „Proč se ten olej
neprodal za tři sta denárů a nedalo se to chudým?“ To řekl, ne že by mu záleželo na chudých,
ale že byl zloděj: spravoval pokladnu a bral
z toho, co se do ní dávalo. Ježíš odpověděl:
„Nech ji. Ať jej uchová pro den mého pohřbu.
Vždyť chudé máte mezi sebou vždycky, ale mne
vždycky nemáte.“ Velký zástup židů se dověděl,
že je tam, a tak přišli nejen kvůli Ježíšovi, ale
také, aby viděli Lazara, kterého vzkřísil
z mrtvých. Velekněží tedy rozhodli, že zabijí i
Lazara, protože mnoho židů kvůli němu odcházelo a věřilo v Ježíše.

K Božímu slovu (z publikace od paulínek Evangelium na každý den 2016)
Marie koná šílený skutek. Jedinou mírou lásky je,
že nemá žádnou míru. Je to odpověď na lásku
Ženicha, který přichází do Jeruzaléma dát svůj
život: „Zatímco je král na svém lůžku, můj nard
vydává svou vůni“ (Pís 1,12). Láska je vždycky
bdělá – dokáže věci předem vytušit a anticipovat.
 Z Buly papeže Františka k Svatému roku milosrdenství (z čl. 11)
Svatý Jan Pavel II. odůvodnil naléhavost, proč je třeba zvěstovat a dosvědčovat milosrdenství v současném světě:
„Vede nás k tomu láska k člověku a všemu, co je lidské a co je podle mínění mnoha dnešních lidí ohroženo nesmírným nebezpečím. Kristovo tajemství … mne zavazuje, abych hlásal milosrdenství a milosrdnou Boží lásku,
zjevenou ve stejném Kristově tajemství. Toto tajemství mne rovněž vybízí, abych se k tomuto milosrdenství obracel a vzýval je v dnešním obtížném a rozhodujícím období dějin církve a světa.“ Jeho učení je dnes aktuální více
než kdy jindy a zasluhuje si, aby v tomto svatém roce bylo oživeno. Přijměme nově za svá jeho slova: „Církev žije
svým pravým životem, když vyznává a hlásá milosrdenství ‒ nejvýše obdivuhodnou vlastnost Stvořitele a Vykupitele ‒ a když přivádí lidi k pramenům Spasitelova milosrdenství, které sama střeží a spravuje.“
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