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Spása pre všetkých,
ktorí po nej túžia
Extrémne fundamentalistické prúdy
islamského náboženstva sľubujú svojim
členom spásu pod podmienkou prijatia ich
cieľov a ideálov, ktoré nemajú s láskou nič
spoločné. Už malé deti sú vychovávané
tak, aby v neskorších rokoch boli schopné
samovražedných
bombových
útokov.
V takomto chápaní náboženstva sa skrýva
veľký egoizmus, pretože tieto prúdy majú
veľmi ďaleko od univerzálnej ponuky spásy
všetkých národov a ľudí dobrej vôle. My
kresťania
sa
za
každú
cenu
nestotožňujeme s obmedzením spásy len
na členov cirkvi. Vieroučná konštitúcia
Druhého vatikánskeho koncilu „Lumen
gentium“ o Cirkvi v dnešnom svete v 16.
článku hovorí: „Tí, čo bez vlastnej viny
nepoznajú Kristovo evanjelium a jeho
Cirkev, ale hľadajú Boha úprimným srdcom
a usilujú sa pod účinkom milosti plniť jeho
vôľu, ktorú poznajú z hlasu svojho
svedomia, môžu dosiahnuť večnú spásu.“
Tzv. „spásny partikularizmus“ je síce
naznačovaný v niektorých textoch Starého
zákona, porov. napr. niektoré miesta v
knihe Ezdráš a Nehemiáš (500-400 rokov
pred Kristom), ale už Jonášova kniha sa
stavia do pozície proti.
Text z knihy proroka Izaiáša (tzv.
Deuteroizaiáš) poukazuje na život, funkciu
a zmysel Božieho ľudu v cudzine, kde sa
ocitol vo vyhnanstve – v exile. Tento
prorok má veľkú zásluhu na tom, že
teologicky zdôvodňuje spásu všetkých
národov.
Prorok a židovský národ bol Bohom
povolaný, aby prostredníctvom neho bol
ohlásený jeho úmysel spasiť všetky
národy. Prorok dokonca neváha vydať
svedectvo o tom, že Boh si ho vyvolil už
v matkinom lone. Povolanie proroka ako aj
židovského národa je teda Božím dielom.
Pravé povolanie je teda vždy milosťou.
Spojenie
Božej
lásky
a ľudskej
pripravenosti k odpovedi je vždy veľkým
tajomstvom. Kto je Bohom povolaný, stáva
sa „svetlom národov“, pretože svedčí
o Božom pláne spasiť všetky národy a ľudí
dobrej vôle, čo je dielom jeho lásky.
Stať sa „svetlom národov“, ale byť aj
svetlom nášho národa, to je povolaním

každého z nás. Všetci máme účasť na tejto
prorockej službe. Nikto nás kresťanov
neoslobodil od povinnosti svedčiť o tejto
Božej
láske
v nových
politických
a ekonomických podmienkach, ale práve
naopak! Kto je povolaný, ten je aj poslaný.
Vzhľadom k evanjeliovej zvesti a novej
forme nasledovania Ježiša Krista si naša
súčasnosť vyžaduje nové formy svedectva
nás kresťanov. Prajem nám všetkým, aby
sme čo najskôr dospeli k poznaniu, čo
všetko v tejto súčasnej provokačnej dobe
môžeme vykonať.
Prorocká služba
v službe
spásy
národov vždy narážala na odpor. Inak to
bola v čase totality v našej vlasti pred
rokom 1990, a inak je to v poslednej dobe.
Súčasný
odpor
pochádza
z materialistického zamerania človeka
a nezáujmu o duchovné hodnoty. Z tejto
diagnózy vyplývajú napokon aj ďalšie
dôsledky.
Starozákonní
proroci
sa
väčšinou počas svojho života nikdy
nedočkali zadosťučinenia za službu Bohu
a ľuďom, neoslavovali žiadne triumfy. Ani
my kresťania sa nebudeme môcť honosiť
úspechmi zmenou zmýšľania ľudí, ktorí
žijú v našom okolí. Aj naďalej zostaneme
„malými pred Bohom i ľuďmi“ ako napr.
Ján Krstiteľ alebo sám Ježiš, úplne
nenápadný
v izraelskom národe po
väčšinu svojho života. Ale práve takto sa
rodia dejiny viery, dejiny Cirkvi a záchrany
ľudstva. „Malí ľudia pred Bohom a pred
ľuďmi“ sú pravými nositeľmi záchrany
druhých ľudí. Život a dielo Panny Márie je
toho dôkazom a príkladom.
Ježiš je služobníkom, ktorý prichádza,
aby sňal hriechy tohto sveta. Stojí v službe
spásy pre všetky národy. Je nositeľom
a zosobnenou spásou. On je spása!
Podobáme sa mu tým, že aj my svedčíme
o spáse, ktorá je darovaná od Boha
každému človekovi, ktorý po nej túži.
Spása je konečným domovom u Boha.
Sme oznamovateľmi pravého domova
u Boha. Je preto nutné, aby sme neúnavne
hľadali prostriedky, ako naším súčasníkom
túto
najdôležitejšiu
pravdu
života
sprostredkovať.
Alfonz Vladimír Sabo, farár

R: Zvestujte všetkým
národom zázraky
Pánove.
1. Spievajte Pánovi pieseň novú;
spievaj Pánovi, celá zem! *
Spievajte Pánovi,
velebte jeho meno.
- R.
2. Zvestujte jeho spásu deň čo
deň.+
Zvestujte jeho slávu pohanom*
a jeho zázraky
všetkým národom.
- R.
3. Vzdávajte Pánovi, rodiny
národov,+
vzdávajte Pánovi slávu a česť,
vzdávajte Pánovi slávu
hodnu jeho mena.
- R.
4. Klaňajte sa Pánovi v
posvätnom rúchu,*
chvej sa pred ním celá zem,
5. hlásajte medzi pohanmi: Pán
kraľuje!
a spravodlivo súdi národy.
- R.

(Ž96, 1 – 2a. 2b - 3. 7 - 8a. 9 - 10ac)

Mária nebola klebetná

Násilie utláčaných

Udalosť na svadbe v Káne Galilejskej si najčastejšie
spájame so zázračným rozmnožením vína a v Ježišovej
účasti vidíme jeho potvrdenie manželstva, ktoré v Cirkvi
povyšuje na jednu zo sviatostí. V Máriinom odkaze
„urobte všetko, čo vám povie“ zas čítame jej duchovný
testament. Konať nie na základe vlastných rozhodnutí a
svojho rozumu a sily, ale na základe Božích podnetov a v
Božej sile je naozaj obrovský rozdiel. V tom je Máriin
testament viery. Už zriedkavejšie sa hovorí o tom, že
práve taká zdanlivo profánna vec, ako je víno, sa stala
príležitosťou, aby Ježiš zjavil svoje Božstvo a vo svojich
učeníkoch zasial semienko viery. No takmer nám tu
uniká jedna dôležitá črta: Máriina diskrétnosť. Do
poslednej chvíle nikto si z hostí ani hostiteľov nevšimol,
že chýba víno, ani to, kde sa ho zrazu nabralo tak veľa.
Mária bola pri tom najaktívnejšia a zároveň
najnenápadnejšia. V našom prípade to býva presne
naopak. Keď sa dozvieme niečo zaujímavé, ak odhalíme
niečo škandalózne, už sa aj náhlime povedať to každému
okolo. Kdesi v pozadí sa skrýva naša túžba vyniknúť,
povedať, že to som bol ja, kto to prvý zbadal, ja som bol
pri tom nešťastí, ja som prvý videl dym a volal hasičov, ja
som zbadal, že on chodí s ňou a tá s ním, ja som počul,
ja si myslím atď. A ani si neuvedomíme, ako v snahe
upútať na seba pozornosť klonujeme zlo tým, že ho
zasievame do iných. Z objaviteľov neporiadkov a
pohoršení sa stávame ich spolupáchateľmi. Aby sme
vyzneli dobre, zlo rozhorčene odsudzujeme, a zároveň
usilovne rozmnožujeme. Klebety sú len prestrojenou
formou egoizmu.
Mária nám ukazuje inú cestu. Aj ona si všetko
pozorne všíma. Nerobí však rozruch, nepriťahuje
pozornosť na svoju osobu. Potichu, diskrétne a zároveň
účinne hľadá, ako pomôcť, aby neutrpel hanbu hostiteľ a
nestratili náladu hostia. Mária nebola klebetná. Učí nás,
že veľa kriku nenarobí veľa dobra a veľa dobra nenarobí
veľa kriku.

Každá neprávosť na tvojom blížnom je násilie. Systém,
ktorý sa opiera o moc násilia, v ktorom vládne právo
silnejšieho, môže vyvinúť v mene práva najhoršiu
neprávosť a v mene poriadku udržiavať najhorší
neporiadok.
To, čo násilie spôsobuje, môže byť horšie ako násilie. To,
čo spôsobuje terorizmus, môže byť horšie ako teror.
Ťažké porušenia ľudských práv, každé ohrozenie inak
zmýšľajúcich, každé utláčanie malých bezmocných ľudí,
kdekoľvek na svete, je rovnako zločinné ako vojenské
násilie.
Nájdu sa chudobní a utláčaní, ktorí sa spod neznesiteľného násilia politickej a hospodárskej tyranie chcú
vyslobodiť zasa násilím, ako posledným, krajným
prostriedkom. U nich, u deti zúfalstva, možno použitie
násilia ešte najskôr ospravedlniť, nie však u kazateľov
nenávisti a pevcov teroru.

Násilie utláčaných je ako výkrik:
Chcem byť človekom!
Phil Bosmans „Daruj úsmev“

•
•

Od 18. do 25. januára 2010 je „Týždeň modlitieb za
jednotu kresťanov. „
V nedeľu 24. januára 2010 sa uskutoční „ pravidelná
mesačná zbierka pre potreby farnosti.“ Za vaše
milodary: „Pán Boh zaplať!“

Sväté omše v 2.týždni cezročného obdobia (C)
18.I. pondelok
17.00 Za + Adama, Máriu, Pavla, Máriu, Pavla a Annu
19.I. utorok
17.00 Za + Františka a Františku Tibenských a rodičov
20.I. streda
17.00 Za + Alexandra
21.I. štvrtok
17.00 Za + Irenu Hájičkovú a rodičov

MARIÁN GAVENDA

22.I. piatok
17.00 Za + Ľudovíta Jarábeka (5. výročie)
22.januára 2010
náš pán organista

23.I. sobota
8.00 Za+ Jozefa a Annu Pastuchových, synov a nevestu
Upratovanie kostola č.d. 285 – 324

Ing.
Ing . František Podolský

24.I. 3. Nedeľa v cezročnom období (C)
8.00 Za + P. Fidela Jurčoviča, OFM
9.15 Za farníkov

sa dožíva
požehnaných 70 rokov

Liturgický kalendár
K jeho životnému jubileu mu vyprosujeme hojnosť
Božích milostí, dary Ducha Svätého, mocnú ochranu
našej Nebeskej Matky a pevné zdravie.

18.I. pondelok
19.I. utorok
20.I. streda
21.I. štvrtok
22.I. piatok
23.I. sobota

AD MULTOS ANNOS
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sv.Margita Uhorská, panna
sv.Márius, Marta Audifax a Abakus, mučeníci
sv.Fabián, pápež, mučeník, sv.Šebastián, mučeník
sv. Agnesa, panna
sv.Vincent, diakon, mučeník
sv. Ján Almužník, biskup

Pane, nech sa nám otvoria oči

Slovo na dnes
Anjel Poslušnosti

Mt 20,33

Mnohí dnes robia veľkú vedu z poslušnosti. Smutne
známa Tretia ríša doviedla poslušnosť až do neskutočnej
absurdity. Príkazy ľudí sa poslúchali do slova a do písmena.
No my sme v prvom rade povinní poslúchať Boha, nie ľudí.
Už svätý Peter povedal veľkňazom: „Boha treba viac
poslúchať ako ľudí.“ Slovo poslúchať pochádza zo slov
počúvať, počuť, pozorne naslúchať. Poslušnosť odo mňa
vyžaduje, aby som počúval Boží hlas vo mne. Boh ku mne
hovorí v mojich pocitoch a vášňach, v mojich konfliktoch a
problémoch. No aj v mojich snoch, v mojom tele a v mojich
vzťahoch. To mi musí prísť na pomoc anjel poslušnosti, aby
som začul v mojich snoch Boží hlas. No nestačí iba
poslúchať svoj sen. Na Boží hlas musím aj odpovedať a
poslušne vykonať to, čo mi hovorí hlas, ktorý som spoznal
ako Boží. Alebo čo mi to chce Boh povedať v mojich
chorobách, v mojich bolestiach chrbta, v mojich žalúdočných
vredoch, v mojich migrénach? Poslušnosť neznamená iba
to, že jednoducho poslúcham, ale že si z toho vyvodím aj
závery. V chorobe ma Boh vyzýva, aby som zmenil svoj
spôsob života, aby som lepšie vnímal svoje telo a pocity, a
aby som žil v harmónii s vnútorným hlasom. Sú ľudia, ktorí
síce poslúchajú cirkevné autority a mučivo do bodky plnia
to, čo im predpisuje Cirkev. Napriek tomu nie sú poslušní,
pretože odmietajú poslúchať Boží hlas v ich vlastnej realite a
viesť život, ktorý zodpovedá ich vlastnej podstate.
Poslušnosť nemá nič spoločné s tým, že dodržiavam
Božie prikázania. Nemôžem poslúchať prikázania, ale vždy
iba človeka. A jediná osoba, ktorej dlhujem poslušnosť, je
Boh. Ale keď dlhujem Bohu poslušnosť, dlhujem ju aj sám
sebe. Musím poslúchať seba, svoj životopis, svoje silné a
slabé stránky, aby som žil podľa obrazu, ktorý si o mne
vytvoril Boh. Poslušnosť znamená, že žijem v súlade s
mojou vlastnou realitou, že nestojím vo večnej opozícii voči
nej, ale že sa zmierim sám so sebou, s takým, akým som sa
stal. Preto poslušnosť znamená, že akceptujem sám seba,
aj realitu svojho života.
Poslušnosť väčšinou definujeme ako poslúchanie iných
ľudí, predovšetkým ľudí, ktorí si zaslúžia vážnosť. No
poslušnosť voči druhým je v konečnom dôsledku iba
poslušnosť voči spoločenstvu, v ktorom jestvujem. Nie som
na svete sám. Aby som mohol skutočne prežívať svoj život,
musím poslúchať aj ľudí, ktorí žijú okolo mňa. Nejde o to,
aby som sa riadil podľa všetkého, čo počujem. Rozhodujúce
je, aby som poslúchal tých, ktorí nesú zodpovednosť za
spoločenstvo. No nie som povinný slepo poslúchať ani ich.
Skôr musím pozorne počúvať, čo hovoria, aby som vedel, či
to, čo hovoria, naozaj slúži spoločenstvu, alebo či iba
sledujú svoje vlastné záujmy. Autorita nie je nikdy
neobmedzená. Len Boh je neobmedzený. Smiem
spochybniť každú autoritu. No zároveň musím počítať s tým,
že mi Boh chce povedať niečo dôležité práve
prostredníctvom tých, ktorí sú zodpovední. Môžu mi odkryť
niečo, čo som u seba prepočul.
Nech ti anjel poslušnosti daruje schopnosť dobre načúvať
sám sebe a poslúchať Boží hlas v sebe, aby si mohol žiť
tak, ako to zodpovedá tvojej skutočnej povahe. Anjel
poslušnosti by ťa chcel oslobodiť od závislosti od rozmarov
nálady. Nemal by si sa jednoducho nechať hnať, ale
pozorne načúvať a zistiť, čo ti sedí, a ako by si mal konať a
žiť. Na to potrebuješ anjela, ktorý ti zbystrí sluch a ktorý
povzbudí tvoje odhodlanie riadiť sa tým, čo počuli uši tvojho
srdca

Dobrý Ježišu,
byť v tvojej blízkosti a prítomnosti vyvoláva vo mne vždy
stav osobitného pokoja a vnútorného stíšenia a v túto chvíľu
i stav vnútornej radosti a túžby modliť sa. Zaiste, je to tvoj
dar. Ďakujem ti zaň a zároveň prosím, nech sa tvoj Duch vo
mne modlí, nech sa modlí so mnou a ja s ním i v ňom.
Ježišu, chcem ťa dnes vyhľadať ako dvaja slepci v
Jerichu, ktorí sa nedali umlčať a mocne za tebou volali. A
keď prišli k tebe, spýtal si sa ich: Čo chcete, aby som vám
urobil? Odpovedali: Pane, nech sa nám otvoria oči.
Dobrý Ježišu, keď som dnes prišiel k tebe s túžbou
modliť sa - spýtaš sa i mňa: Čo chceš, aby som ti urobil?
Čo ti, Ježišu, odpoviem?
Čo je túžbou môjho srdca v túto chvíľu?
Čo je túžbou celého môjho života?
Po čom vskutku túžim?
Ježišu, túžim po tom, aby bolo pravdou v mojom živote,
že mojou najväčšou túžbou je byť s tebou? Aby bolo
pravdou, že túžim milovať láskou tvojho Srdca, že túžim
veriť, dúfať, byť ti podobný, a aby si ty žil vo mne a ja v
tebe?
Ježišu, prichádzam k tebe spolu s dvoma slepcami a je
to pre mňa príležitosť uvedomiť si pred tebou, v čom
všetkom som slepcom a čím všetkým robím alebo
nechávam slepých ľudí okolo mňa.
Ježišu, jedno z tvojich poslaní bolo otvárať oči slepým.
Nakoľko a ako vnímam toto poslanie vo svojom živote viery?
Neostávam dlžný tomuto poslaniu?
No nie menej túžim spolu so slepcami prosiť: Pane, nech sa
mi otvoria oči. Smiem takto prosiť, keď vidím?
Mať oči, mať zrak ešte neznamená vidieť správne, ešte
neznamená vidieť to podstatné. Môžem mať oči, a pritom ťa
nevidieť. Môžem mať oči, a nevidieť svojich blížnych,
nevidieť ich potreby, ich núdzu alebo šťastie. Môžem mať
oči, a nevidieť správne seba samého.
Môžem mať oči boháča z evanjelia, a nevšímať si hladného
Lazára.
Môžem mať oči Márie Magdalény a dívať sa na teba a
myslieť si, že vidím záhradníka.
Môžem mať zastreté oči emauzských učeníkov a nespoznať
ťa ako spoločníka na svojej ceste životom.
Môžem mať oči tých, na ktorých si musel vzťahovať slová
Písma - máte oči, a nevidíte.
Môžem mať oči farizejov a zákonníkov, ktorí v tebe nechceli
uznať, že si od Boha vyšiel, že si Boží Syn, a iba striehli
svojimi očami, aby ťa mohli obžalovať, odsúdiť, robiť ti
výčitky.
Môžem mať oči farizeja Šimona, ktorý ťa posudzuje a
odsudzuje, keď vidí, aký si milosrdný k hriešnej žene.
A mohol by som, Pane, pokračovať.
Ty vieš, aké mám oči. Ty vieš, aký je môj zrak i moja
schopnosť vidieť. A ty dobre rozumieš, o čo prosím, keď
hovorím, keď sa modlím:
Pane, nech sa mi otvoria oči.
Áno, volám:
Pane, nech sa mi otvoria oči, aby som mohol spolu s Máriou
Magdalénou volať: Videl som Pána.
Pane, nech sa mi otvoria oči, aby som mohol spolu s tvojimi
apoštolmi zvestovať a dosvedčovať teba, Slovo života, ktoré
som videl na vlastné oči.
Pane, nech sa mi otvoria oči, aby som patril k tým, ktorých
oči sú upriamené na teba.

Anselm Grün „Anjeli pre život“
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Pane, nech sa mi otvoria oči, aby som nechýbal medzi tými,
ktorým si povedal: Blažené sú vaše oči, lebo vidia to, čo
túžili vidieť proroci.
Pane, nech sa mi otvoria oči, preto prosím, aby si mi utvoril
čisté srdce, srdce s čistou, nesebeckou láskou, lebo iba tak
ťa budem môcť vidieť.
Pane, nech sa mi otvoria oči, preto ma naplň svojou láskou,
aby som miloval, lebo len tak nebudem kráčať vo tme, ale
budem mať svetlo života, len tak budem vidieť, kam idem.
Pane, nech sa mi otvoria oči, aby som mohol žiť život tvojho
evanjelia a pripojiť sa k apoštolovi Petrovi a spolu s nim
môcť druhým povedať: Pozri sa na nás.
Pane, nech sa mi otvoria oči“, keď sa ma zmocňuje
sebectvo, ľahostajnosť, nezáujem...
Pane, nech sa mi otvoria oči, keď nevidím nijaké
východisko.
Pane, nech sa mi otvoria oči, keď čítam tvoje slovo.
Pane, nech sa mi otvoria oči, keď sa s tebou stretávam v
slávení Eucharistie.
Pane, nech sa mi otvoria oči, keď...

Ďalšie čítania: Iz 62,1-5; Ž 96,1-3.7-10; 1Kor 12,4-11
ČÍTANIE:
Ján často rozpráva o udalostiach, o ktorých sa v
ostatných Evanjeliách nehovorí. Svadba v Káne je jednou z
nich.
V tomto úryvku sa sústreďuje na Ježiša a jeho matku Máriu.
Nezahŕňa veľa detailov, preto ako čítame tento úryvok,
začína sa nám vynárať veľa otázok. Odkiaľ Ježiš poznal
nevestu a ženícha? Poznal Ježiš ich rodiny? Boli nevesta a
ženích Ježišovými nasledovníkmi? Boli tam všetci učeníci?
Ján obracia našu pozornosť na víno, ktoré sa míňa. Bola by
to najväčšia hanba pre nevestinu rodinu a pokazilo by to
významný deň nevesty a ženícha.
Ježiš a Mária si vymenili len pár krátkych slov. Mali títo
dvaja takú istú konverzáciu o Ježišovom poslaní? Vo svojom
Evanjeliu to nespomína Ján a takisto nikto iný.
Keď Mária rozpráva o tom, že potrebujú víno, Ježiš to chápe
tak, ako by ho prosila, aby s tým niečo urobil. Ale odmieta.
Mária sa však nevzdáva nádeje. Ona jednoducho poprosí
posluhujúcich, aby spravili presne to, čo im Ježiš povie.
Mária neprosí o zázrak, ale možno práve toto je to, v čo
dúfa.
Ježiš káže posluhujúcim, aby naplnili vodou šesť
obrovských džbánov. Oni poslúchnu jeho pokyny a voda sa
zázrakom zmení na víno.
Z Evanjelia nám nie je známe, či sa vtedy svadobní hostia
dozvedeli o tomto zázraku. Ale určite o tom sluhovia
rozprávali ako o úžasnej udalosti - ak nie počas svadby
samotnej, tak po nej.

Jozef Šuppa SJ „Modlitby pred eucharistickým Ježišom“

VZÁCNA POMOC

Počas americkej revolúcie
istý muž v civilných šatách prechádzal na koni okolo
skupiny vojakov, ktorí opravovali malú obrannú bariéru.
Veliteľ okolo vojakov nervózne pobehoval, kričal na nich,
dával im rôzne pokyny, ale vôbec mu nenapadlo, že by
im mohol pomôcť. Okoloidúci jazdec zastavil koňa. Keď
sa veliteľa spýtal, prečo im aj on nepomôže, hrdo
odvrkol: „Pane, ja som desiatnik!“
Cudzinec sa ospravedlnil, potom zoskočil z koňa a začal
vyčerpaným vojakom pomáhať. Keď bola úloha splnená,
obrátil sa k desiatnikovi a povedal: „Pán desiatnik, keď
budete mať nabudúce podobnú prácu a nebudete mať
dosť ľudí, zájdite za svojím najvyšším veliteľom. Rád
príde a opäť vám pomôže.“
Mužom na koni bol prezident George Washington.

Je nám však spomenuté, že učeníci o tom vedeli a že tento
zázrak spôsobil, že uverili v Ježiša. Ján tiež dodáva
zaujímavý detail, že víno, ktoré Ježiš vyprodukoval, nebolo
obyčajným vínom - bolo to víno najvyššej kvality!

MEDITÁCIA:
• Zamyslite sa nad symbolmi pri tomto zázraku nevesta a ženích, svadobná oslava, nové víno.
• Aký úžas spôsobuje, že Ježišovým prvým zázrakom je
zmena vody na víno?
• Čo myslíte, prečo Ježiš vykonal tento zázrak?
• Čo nám tento úryvok prezrádza o Máriinej viere v jej Syna?

Jednou z výhod dobrých skutkov je, že povznášajú
dušu a dávajú jej silu na skutky ešte lepšie
lepšie.
pšie
__________________________________ Jean Jacques Rousseau

MODLITBA:

lectio divina
Zázrak na svadbe v Káne Galilejskej

Ž 96 je úžasná pieseň slávy. Pridajme sa k
Žalmistovi a spravme jeho slová v tento týždeň súčasťou
našej dennej modlitby: „...deň čo deň ohlasujte jeho spásu!
Hovorte medzi pohanmi o jeho sláve...“

Jn 2,1-11
1

Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam aj
Ježišova matka. 2Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho
učeníkov. 3Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho
matka: Nemajú vína. 4Ježiš jej odpovedal: Čo mňa a teba do
toho, žena? Ešte neprišla moja hodina. 5 Nato jeho matka
povedala obsluhujúcim: Urobte všetko, čo vám povie!
6
Podľa židovských predpisov o očisťovaní tam stálo šesť
kamenných nádob na vodu, každá na dve či tri miery. 7Ježiš
povedal obsluhujúcim: Naplňte nádoby vodou. A naplnili ich
až po okraj. 8Potom im povedal: Teraz načrite a zaneste
starejšiemu! A oni zaniesli. 9Keď starejší ochutnal vodu,
zmenenú na víno, nevedel, odkiaľ je, no obsluhujúci, čo
naberali vodu, to vedeli. Zavolal si ženícha 10_ a povedal mu:
Každý človek podáva najprv dobré víno a potom, keď si
hostia vypijú, horšie. Ty si však zachoval dobré víno až
doteraz. 11Tento začiatok svojich znamení urobil Ježiš v
Káne Galilejskej a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci v neho
uverili.

KONTEMPLÁClA:
Dovoľme Bohu, aby nás opatroval a zahŕňal darmi
svojho Ducha. Sme súčasťou Cirkvi, ktorá je Ježišovou
nevestou, ako sa o tom hovorí v Písme. Je jeho veľkým
potešením vylievať svoju lásku na svoju nevestu Cirkev.
Ako prúdi cez nás Božia láska, môžeme si spomenúť na
Božiu túžbu mať ideálnu nevestu? Nestraťme srdcia. Boh
môže pretvoriť svoju nevestu tak rýchlo a úžasne, ako Ježiš
premenil víno.
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