
 

STRETNUTIE V. 
 

Kristovo srdce 
 
VIDIEŤ 
 
Keď chcem opísať Otcovo milosrdenstvo, tak s akými ťažkosťami sa stretávam?   
Ako si môžem pripomenúť Otcovu lásku?  
 
POSÚDIŤ 
 
Kto mňa vidí, vidí Otca. (Jn 14,9) 
 
Cirkev vyznáva milosrdenstvo Boha a ním žije vo svojich skúsenostiach viery a aj vo 
svojom učení. Cirkev upiera svoj pohľad na Krista, sústredí sa na Neho a na celé 
jeho tajomstvo smrti a zmŕtvychvstania. Pohľad na Krista nás privádza k pohľadu na 
Otca a jeho milosrdenstvo. Keď sa približujeme k Ježišovmu srdcu, tak objavujeme 
milosrdnú lásku Otca, čo je hlavným obsahom mesiášskeho poslania Krista. 
Eucharistia nás približuje k láske, ktorá je silnejšia než smrť. Vždy keď jeme ten istý 
chlieb a pijeme z toho istého kalicha, ohlasujeme nielen smrť Krista ale aj jeho 
vzkriesenie a očakávame jeho druhý príchod. Samotný obrad eucharistie dáva 
svedectvo o láske, v ktorej sa On chce s nami zjednotiť.  (Porov.: Dives in 
misericordia) 
 
Denník 1769 
 
Ó, Ježišu, Láska moja, Ty vieš, že len odnedávna konám tak, aby som sa vo vzťahu 
voči blížnym riadila výlučne Tvojou láskou. Len Ty poznáš moju námahu, ktorú som 
podstúpila v tomto smere. Dnes je to pre mňa už ľahšie, ale keby si sám nezapaľoval 
lásku v mojej 
duši, nedokázala by som v nej vytrvať. Spôsobuje to Tvoja eucharistická láska, ktorá 
ma každodenne zapaľuje. 
 
Denník 91 
 
Ježišu môj, len Ty vieš, koľké prenasledovania trpím len preto, že som Ti verná a 
pevne stojím pri Tvojich požiadavkách. Ty si moja sila - podopieraj ma, aby som vždy 
verne splnila všetko, čo odo mňa žiadaš. 
Sama zo seba nič nemôžem, ale ak ma Ty posilňuješ, všetky ťažkosti sú pre mňa 
ničím. Ó, Pane, vidím dobre, že môj život je od prvej chvíle, keď Ťa moja duša začala 
spoznávať, ustavičným bojom a to čoraz urputnejším. Každé ráno sa v rozjímaní 
pripravujem na celodenný boj. Sv. prijímanie je pre mňa zárukou, že zvíťazím a tak to 
aj býva. Bojím sa dňa, v ktorom nedostanem sv. prijímanie. Chlieb mocných mi dáva 
všetku silu k uskutočňovaniu diela a mám odvahu plniť všetko, čo žiada Pán. Odvaha 
a sila, ktorá je vo mne, nie je moja, ale toho, ktorý prebýva vo mne - Eucharistia. 
Ježišu môj, aké veľké môžu byť nedorozumenia. Keby nebolo Eucharistie, neraz by 
som nemala odvahu ísť ďalej po ceste, ktorú si mi určil. 
 
 
KONAŤ 
 
Mám sa stíšiť a rozjímať nad tajomstvom milosrdenstva pri sv. omši.  
Chápu ostatní členovia mojej farskej rodiny Kristovu lásku prejavenú v Sviatosti 
Oltárnej? Čo môžem urobiť, aby som druhých ľudí priblížil k tejto láske?  


