2. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána
Večer v ten istý prvý deň
v týždni, keď boli učeníci
zo strachu
pred
Židmi
zhromaždení za zatvorenými
dverami, prišiel Ježiš, stal si
doprostred a povedal im:
„Pokoj vám!“ Ako to
povedal, ukázal im ruky
a bok. Učeníci sa zaradovali,
keď videli Pána. A znova im
povedal: „Pokoj vám! Ako
mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril
im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené,
komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný
Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli
sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch
a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku,
neuverím.“ O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel
Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“
Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož
ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“
Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ Ježiš
mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl.
Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“ Ježiš urobil
pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných
znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale
toto
je
napísané,
aby
ste
verili,
že
Ježiš
je
Mesiáš, Boží
Syn, a aby
ste
vierou
mali
život
v jeho mene.

PREDSAVZATIE: Naučím sa modliť Korunku k Božiemu milosrdenstvu.
A naučím ju aj iných. O 15:00 hod. si uvedomiť, že je Hodina milosrdenstva.
Aspoň jeden skutok milosrdenstva denne.
Pápež František: V responzóriovom žalme zaznelo: «Jeho milosrdenstvo trvá
naveky» (117/118,2). Je to pravda, Božie milosrdenstvo je večné. Nekončí,
nevyčerpá sa, nevzdáva sa pred uzavretosťou a nikdy sa neunaví. V týchto
slovách „trvá naveky“ nachádzame oporu vo chvíľach skúšky a slabosti,
pretože máme istotu, že Boh nás neopustí. On zostáva s nami navždy.
Ďakujme za túto jeho nesmiernu lásku, ktorú je nám nemožné pochopiť. Je
taká veľká! Prosme o milosť, že by sme sa nikdy neunavili čerpať z Otcovho
milosrdenstva a prinášať ho svetu. Vyprosujme si, aby sme sami boli milosrdní
a všade šírili silu evanjelia. Aby sme písali tie stránky evanjelia, ktoré apoštol
Ján nezapísal.
Osemsmerovka s tajničkou: BLAHOSLAVENÍ, BOH MÔJ, BOK, BOŽÍ SYN,
BRATSKÉ SPOLOČENSTVO, BÁZEŇ, CHRÁM, CHVÁLA, CHVÁLILI, CIEĽ, DIVY,
DOMY, DUCH SVÄTÝ, DUŠA, DVERE, KLINCE, KNIHA, MENO, MESIÁŠ,
MILOSRDENSTVO, MILÍ, MODLITBY, NEBO, NEBOL, NEBUĎ, NEVLOŽÍM, OHEŇ,
OSEM DNÍ, OTEC, POKRM, POSLEDNÝ ČAS, PRST, ČESŤ, ZLATO, PRVÝ DEŇ,
PRVÝ PETROV LIST, PÁN JEŽIŠ KRISTUS, SKUTKY APOŠTOLOV, RMÚTIŤ,
ROZDEĽOVALI,
RUKY, SKÚŠKY,
SLÁVA, SPÁSA,
STOPY, STRACH,
TOMÁŠ, TÝŽDEŇ,
UCHOVÁVA,
UKÁZAL,
UČENÍCI, VEČER,
VYSKÚŠANÁ,
VYTRVALO,
VŠETKO,
ZAPÍSANÉ,
ZATVORENÉ,
ZHROMAŽDENÍ,
ZÚČASTNIŤ,
ŽIVÁ NÁDEJ

