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Svätých Marty, Márie a Lazára
Marta bola Máriinou a Lazárovou sestrou.
V Betánii pohostinne prijala Pána a usilovne ho obsluhovala. Svojimi prosbami dosiahla vzkriesenie brata.
Modlime sa:
Bože,
tvoj Syn povolal Lazára
z hrobu späť do života
a prijal pohostinstvo v dome svätej Marty;
dopraj, prosíme,
aby sme mu verne slúžili v našich blížnych
a spolu s Máriou sa mohli živiť
počúvaním jeho slov.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
Amen.
...viac informácií Životopisy svätých
...Liturgický kalendár na tento deň

Preži leto s Lukášom

...lebo najlepší oddych pre dušu je ODDYCH S BOŽÍM SLOVOM
Ako často sme si už povedali: "RAZ to skúsim!"
My vás chceme povzbudiť: "TeRAZ je ten čas!"
Prežívame liturgický rok C, v ktorom sa zameriavame na evanjelium podľa Lukáša.
A tak máme pre vás všetkých veľkú výzvu prečítať práve toto evanjelium počas letných prázdnin. Každý deň pár
veršov, kúsok po kúsku.

Evanjelium podľa Lukáša 11,27-54
Ako to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: "Blahoslavený život, ktorý ťa
nosil, a prsia, ktoré si požíval." Ale on povedal: "Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a
zachovávajú ho."
Keď sa schádzali zástupy, začal hovoriť: "Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie
nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov, tak bude aj Syn
človeka pre toto pokolenie.
Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich; lebo ona z končín zeme prišla
počúvať Šalamúnovu múdrosť - a tu je niekto väčší ako Šalamún.
Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo
kázanie - a tu je predsa niekto väčší ako Jonáš.
Nik nezažne lampu a nepostaví ju do kúta ani pod mericu, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú,
videli svetlo. Lampou tela je tvoje oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa
zakalí, bude aj tvoje telo vo tme. Daj si teda pozor, aby svetlo, čo je v tebe, nebolo tmou. Ak bude celé
tvoje telo vo svetle a ani jedna jeho časť nebude vo tme, celé bude jasné, ako keď ťa lampa ožiari svojím
svetlom."
Keď ešte hovoril, pozval ho istý farizej, aby uňho obedoval. On šiel a sadol si k stolu. A farizej sa
začudoval, keď videl, že sa pred obedom neumyl.
Pán mu povedal: "Vy, farizeji, čistíte čašu a misu zvonka, ale vaše vnútro je plné lúpeže a neprávosti.
Hlupáci, či ten, čo stvoril vonkajšok, nestvoril aj vnútro"?Ale čo je vnútri, rozdajte ako almužnu a všetko
vám bude čisté.
No beda vám, farizeji, lebo dávate desiatky z mäty, ruty a z každej zeleniny, ale spravodlivosť a Božiu
lásku obchádzate! Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať!
Beda vám, farizeji, lebo máte radi prvú stolicu v synagógach a pozdravy na uliciach!
Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia, po čom chodia!"
Vtedy mu povedal ktorýsi zákonník: "Učiteľ, keď takto hovoríš, aj nás urážaš."
On mu povedal: "Aj vám, zákonníkom, beda! Lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale
sami sa tých bremien ani jediným prstom nedotknete.
Beda vám, lebo staviate pomníky prorokom, ktorých zabili vaši otcovia! Tým dosvedčujete a schvaľujete
činy svojich otcov, lebo oni ich zabíjali a vy im staviate pomníky.
Preto aj Božia múdrosť povedala: Pošlem k nim prorokov a apoštolov a oni niektorých z nich zabijú, iných
budú prenasledovať; a toto pokolenie sa bude zodpovedať za krv všetkých prorokov vyliatu od stvorenia
sveta, počnúc krvou Ábela až po krv Zachariáša, ktorý zahynul medzi oltárom a chrámom.
Áno, hovorím vám: Toto pokolenie sa bude zodpovedať.
Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kľúč poznania! Sami ste nevošli, a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili."
Keď stade odchádzal, začali naňho zákonníci a farizeji prudko dorážať a dotieravo sa ho na všeličo
vypytovali. Strojili mu úklady, aby niečo podchytili z jeho úst.
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