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2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - CYKLUS C
Byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho
učedníci. Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: „Už nemají víno.“ Ježíš jí odpověděl: „Co mi chceš,
ženo? Ještě nepřišla má hodina.“ Jeho matka řekla služebníkům: „Udělejte všechno, co vám řekne.“
(Jan 2,1-5)
Pomůcky: Pracovní list z Kanán – Katecheze na neděli a nůžky

Děti, dnešní úryvek evangelia nás přivádí na svatbu. Kdo z vás už byl někdy
na svatbě? (nechte odpovědět děti) Svatba, to je veliká radost. Je to oslava
vzájemné lásky mezi mužem a ženou. Na svatbě je všem lidem dobře,
protože se zpívá, tancuje, ale také dobře jí i pije. Na takovou svatbu byli
pozváni i Ježíš se svými učedníky a jeho maminka Maria.
Víme, kdo byli nevěsta a ženich? (nechte odpovědět děti). Ne, nevíme. To
nám apoštol Jan v evangeliu nenapsal, jak se ženich nebo nevěsta
jmenovali. Jan nám totiž popsal něco mnohem důležitějšího. Popsal nám,
jak se stal úplně první zázrak. Jaký zázrak to byl? (nechte odpovědět děti)
Ježíš proměnil vodu ve víno. A nebyla to žádná malá troška. Bylo to šest
kamenných džbánů. Do jednoho džbánu se vešlo 2 až 3 vědra vody. A jedno
vědro má objem 45 litrů (to je jako 45 krabic mléka ). Každý džbán tedy
mohl obsahovat 90 až 135 litrů. Není toho vína příliš mnoho? Kdybychom
tento zázrak proměny vody ve víno chápali pouze doslovně, tak by to bylo
opravdu příliš i na velikou svatbu. Ale víno je symbolem radosti srdce.
Víno, které Ježíš proměnil z vody, je symbolem hojnosti a radosti, kterou
člověk může mít, když je v Boží blízkosti. Kdy takovou blízkost a radost
můžeme zažívat? Třeba, když se večer modlíte s rodiči, než jdete spinkat.
Nebo když si čtete příběhy z bible. Nebo když jsme nedávno prožívali
Vánoce a při nich slavili Ježíšovo narození. To byla přece velká radost, že?
Ale než se ten první zázrak stal, musel přijít někdo, kdo viděl, že je svatba
ohrožena nedostatkem vína a že jen Ježíš může tu situaci zachránit. Kdo
to byl? Na čí popud se ten první zázrak vlastně stal? (nechte odpovědět
děti) Ano, byla to Ježíšova maminka Maria, která si všimla, že docházelo
víno a dříve než se svatební veselí pokazilo tímto nedostatkem, zasáhla
svou přímluvou u Ježíše. To ona byla pozorná a věděla, kdo jediný je
schopen zázraku. Ona nikdy nezapomněla, že Ježíš je nejen člověkem, ale
že je to Bůh a u Boha není nic nemožného.
Nyní si celý ten příběh přečteme a budeme se při tom dívat na pracovní list
(rozdejte ho dětem) Když jsme si ho přečetli, tak vidíme, že obrázky na
pracovním listu jsou přeházené. Zkuste je vystřihnout a srovnat tak, jak se
to tenkrát na svatbě v Káni Galilejské stalo.

