5. Prvý Ježišov zázrak
Chlapci a dievčatá, možno budete prekvapení, lebo dnes budeme hovoriť o prvom
Ježišovom zázraku, ale zároveň po tieto dni si rozprávame o Panne Márii, matke Pána
Ježiša. Už sme prešli rôzne miesta, ktoré sú spojené s pánom. Určite dokážete
vymenovať tieto miesta. Nazaret– tu panna Mária vyrástla a tu prišiel Pánov anjel, aby
jej oznámil, že sa stane matkou Božieho Syna. Ai Karem – tu Božia matka navštívila
svoju príbuznú Alžbetu. Betlehem – tu Panna Mária porodila Pána Ježiša. Jeruzalem – tu
Panna Mária so svätým Jozefom na 40. deň obetovali Pána Ježiša v chráme a keď mal 12
rokov, tak ho v chráme našli.
Dnes sa vyberieme do malého mestečka, ktoré
leží neďaleko Nazareta je to len asi 10
kilometrov. To mestečko sa volá Kána Glilejská.
V tomto meste bola svadba a novomanželia na
ňu zavolali Pannu Máriu, jej syna Ježiša a aj
apoštolov. Porozprávajte mi, č osa na tejto
svadbe stalo. Panna Mária zjistila, že
novomanželov dochádza víno. Hrozila veľká
hanba. Po celej dedine a možno aj v okolí si
budú ľudia rozprávať, že títo mladí ľudia si to
zle vypočítali, že nedokázali si uctiť všetkých hostí, ktorých pozvali. Božia matka je
pozor, na vidí to, čo ľudia potrebujú. Preto sa aj v dnesnej dobe kde modlíme a prosíme,
Lebo ona nám rozumie. Viete, chlapci a dievčatá, Každá mama pozná svoje dieťa, Každá
mama vidí, čo potrebujete, čo prežívate. Niekedy jej ani nič nemusíte povedať, ona to
vycítiť. Taká je aj Božia. Ona nás pozná. Vie, čo prežívame, čo potrebujeme, čo nás trápi.
Preto sa k nej obraciame a prosíme o pomoc a ona to prednesie svojmu Synovi. Chlapci a
dievčatá, nebojte sa povedať pane Márii, čo potrebujete, čo vás trápi, za čo ju chcete
prosiť. Môžete jej povedať: Božia Matka, Mária, toto a toto ma trápi, prosím ťa, povedz
o tom svojmu Synovi.
A čo robí Božia Matka, keď vidí problém? Ide ku svojmu synovi, lebo on je Boh on je
Boží Syn, On je mocný a rozpovie mu to. Počuli ste v dnešním príbehu, ako Panna Mária
zašla za Ježišom a povedala mu: nemajú víno. Pán Ježiš jej Možno na prvé počutie
odpovedal tak prísne: „Čo mňa a teba je do toho, žena, ešte neprišla moja hodina.“ Ale
vidíte že matka Mária dôveruje svojmu Synovi, ona ho dobre pozná, ona vie, že jej Syn sa
postará. Preto povie tým sluhom, čo tam boli: Urobte všetko, čo vám povie môj syn.
Chlapci a dievčatá, všimnite si na Panne Márii tú pokoru, tú skromnosť. Nehovorí: ja to
zariadim, ja to vybavím, Ale vždy ukazuje na svojho syna. Po celé dejiny Cirkvi Božia
Matka stále ľuďom ukazuje na Syna. Pozrite na môjho Syna, nasledujte môjho Syna,
konajte pokánie a modlite sa, aby ste prišli k môjmu Synovi. Mária je tá
najbezpečnejšia a najistejšia cesta k Pánu Ježišovi. Preto si o nej hovoríme, lebo sa
pozeráme na jej život, na jej správanie a vidíme tú krásne a čistú osobu, ktorá hovorí
Pánu Bohu: hľa, tu som, som Pánova služobnica. Ona neustále ukazuje na svojho Syna.

Chlapci a dievčatá, aký urobil Pán Ježiš prvý zázrak? Premenil vodu na víno. Z obyčajnej
vody urobil vzácny nápoj, zachránil mladomanželov pred hanbou. Panna Mária cche aj
nás priviesť k svojmu Synovi, aby nás premenil, aby premenil naše vzťahy, aby premenil
naše povahy. Nikdy nehovorte: ja iný nebudem, ja som už taký. Pán Ježiš dokáže aj Tvoje
vlastnosti premeniť, urobiť ťa lepším. Povedzme aj my dnes: Pane Ježišu, premeň ma,
premeň moje správanie, premeň moje vlastnosti, aby som sa Ti páčil. A Ty, Božia matka,
pomáhaj mi v tom. Amen.
Úloha na najbližšiu detskú sv. omšu:

