
      II. neděle v mezidobí 

Iz 62,1-5 
1Kor 12,4-11 
Jan 2,1-12 

Do liturgického mezidobí bychom snad ani nemohli vstoupit vhodnějšími texty. Po „silných“ obdobích adventu a Vánoc se vracíme k litur-
gické všednosti a vracíme se k ní skrze počátek všednosti Ježíšovy. I Ježíš právě začíná. Začíná svůj všední veřejný život. Ale jeho všed-
nost nás hned na počátku může překvapit. 
 

Ježíš zahajuje své poslání, svou misii na svatební hostině! Kolem něj se děje spousta tragických událostí a nespravedlností: nemoci, kte-
ré sužují člověka, smrti na křížích, útlak Římanů… a přesto Ježíš se svoji matkou a učedníky odchází na svatbu a „pohrává si s vodou a 
vínem“. Ježíš začíná své veřejné působení na svatbě, tedy na oslavě lásky. Možná tím chce říct, že život, že svět lze změnit jen, když 
začneme od lásky. Poněvadž láska je jedinou silou, v jejíž moci je naplnit svět zázraky. Začíná svůj veřejný život na svatbě, protože tím 
možná chce říct, že nový život se rodí jen z lásky. A spolu s ním je tam i Maria, protože právě ona je tím „místem“, kde se nový život, 
nové lidství, nový člověk rodí, ona je tím svatebním sálem. A jako vždy, i zde je Maria ve službě radosti. „Raduj se, Maria“, tak ji oslo-
vuje archanděl Gabriel, když jí přichází oznámit Boží poselství; Maria se raduje a jásá, když se o tuto zprávu dělí s Alžbětou. A i zde v 
Káně je ženou radosti, ženou oslavy. Možná právě radost je to, co Maria dodává naší víře.  
 

Maria je ve službě radosti, a tak si jako první všimne, že došlo víno. Svatební hostina obvykle trvala celý týden. Maria se určitě bavila ja-
ko ostatní, povídala si, tančila… ale také si všímá, je pozorná. A tato mateřská pozornost ji umožňuje vidět to, co ostatní nevidí: Došlo 
víno! Pozornost je postoj, který nám dovoluje vidět kolem sebe znamení, který mi dovoluje překročit „své já“ a dostat se k „ty“, k 
„my“. Možná že opakem lásky není ani tak nenávist, ale lhostejnost, nepozornost. Ve svatebním sále je spousta osob: správce svatby, 
služebníci, přátelé svatebčanů, hudebníci… a nikdo si nevšiml. Anebo možná ano, „ale co je mi do toho, to není moje věc“. Jenže Maria 
je ve službě radosti a předávat radost znamená předávat Boží styl. Navíc víno je symbolem lásky a my jsme na svatbě. Pokud na svatbě 
dojde víno, je to ta největší tragédie, protože to znamená, že na svatbě došla láska, že na hostině a oslavě života došel život sám. Marii-
na pozornost, starost o radost ostatních se tak stává příležitostí k Ježíšovu prvnímu znamení, k jeho prvnímu zázraku. Kéž bychom v no-
vém roce, i ve všednosti našich dní, byli tak pozorní k radosti druhých, že bychom se i my stávali nástrojem Božích znamení, zázraků. 

    Došlo víno…  

Jan 2,3 

 

„Pán je všude a je vždy i mezi bouřkovými mračny.“  

o. Mario Borzaga, omi 


