2. nedeľa v cezročnom období „C“
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána
V Káne Galilejskej bola svadba. Bola
tam
aj
Ježišova matka.
Na svadbu pozvali aj Ježiša
a jeho učeníkov. Keď sa
minulo víno, povedala Ježišovi
jeho matka: „Nemajú vína.“
Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa
a teba do toho, žena?
Ešte
neprišla
moja
hodina.“ Jeho matka
povedala
obsluhujúcim:
„Urobte všetko, čo vám
povie!“ Stálo tam šesť
kamenných nádob na vodu,
ktoré slúžili na očisťovanie,
ako bolo zvykom u Židov, každá
na dve až tri miery. Ježiš im povedal:
„Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal:
„Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal
vodu premenenú na víno – on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo
načierali vodu, to vedeli –, zavolal si ženícha a vravel mu: „Každý človek
podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si
zachoval dobré víno až doteraz.“ Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako
prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho. Počuli
sme slovo Pánovo.
Pápež František hovorí: „Panna Mária v Káne ukázala veľkú
konkrétnosť: je to Matka, ktorá si berie k srdcu problémy
a zasahuje, ktorá vie uchopiť ťažké chvíle a postupovať
s diskrétnosťou, účinnosťou a húževnatosťou. Nie je ani paňou
ani protagonistkou, ale je Matkou a služobníčkou. Vyprosujme milosť
osvojiť si jej citlivosť, jej fantáziu v službe tomu, kto je v núdzi, krásu stráviť
život pre druhých, bez uprednostňovania a bez rozdielov. Ona, príčina
našej radosti, ktorá vnáša pokoj doprostred hojnosti hriechu a zmätku

dejín, nech pre nás získa
hojnosť Ducha, aby sme boli
dobrými
a vernými
sluhami.“
(Čenstochová,
28.07.2016)
Osemsmerovka s tajničkou:
DOBRÉ,
DOTERAZ,
GALILEJSKÁ,
HODINA,
HORŠIE,
HOSTIA,
KAMENNÉ NÁDOBY, KÁNA,
MATKA, MIERY, MINULO,
NAPLŇTE, NEMAJÚ, OKRAJ,
OČISŤOVANIE,
PODÁVA,
POTOM,
PREMENENÁ,
SLÁVA, SVADBA, UROBTE,
VÍNO, ZACHOVAL, ZANESTE, ZAVOLAL, ŠESŤ, ŽENA, ŽIDIA
Práca s obrázkom: Pospájaj čísla a zisti, či je správny počet nádob, ktoré
kázal Ježiš obsluhujúcim naplniť vodou. Obrázky vyfarbi.
Predsavzatie: Pri stolovaní budem pozorný/á, či niekomu niečo nechýba;
s úsmevom ponúknem ďalšie jedlo, pitie...

