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17. 01. 2016 – 2. neděle v mezidobí – cyklus C 

Čtení 

Iz 62,1-5 – Zl 96 (95) – 1Kor 12,4-11 – Jan 2,1-12 

Text evangelia pro děti 

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.“ Stálo tam šest 
kamenných džbánů na vodu, určených k očišťování předepsanému u židů, a každý džbán byl na dvě až tři 
vědra. Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte džbány vodou!“ Naplnili je až po okraj. A nařídil jim: „Teď naberte 
a doneste správci svatby!“ Donesli, a jakmile správce svatby okusil vodu proměněnou ve víno – nevěděl, 
odkud je, ale služebníci, kteří načerpali vodu, to věděli – zavolal si ženicha a řekl mu: „Každý člověk předkládá 
nejdříve dobré víno, a teprve až se hosté podnapijí, víno horší; ale ty jsi uchoval dobré víno až do této chvíle.“ To 
byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil; tím zjevil svou slávu, a jeho učedníci v něj uvěřili. 
Potom se odebral se svou matkou, se svými příbuznými a učedníky do Kafarnaa a zdrželi se tam jen několik dní. 

Slova k vysvětlení 

správce svatby: Člověk, který se stará o hladký průběh svatby, aby se nevěsta s ženichem mohli plně 
soustředit na oslavu své svatby. 

Zamyšlení pro práci s dětmi 

Komentář k evangeliu: Evangelium dnešní neděli pokračuje v linii tzv. epifanických evangelních úryvků, které 
ukazují – zjevují – kým Ježíš je (Zjevení třem mudrcům, Otcova slova o Ježíši při jeho křtu). Událost na svatbě 
v galilejské Káně se označuje za Ježíšovo první veřejné vystoupení. Zjevuje nám plnost Boží lásky k nám: 
všimněme si toho, co přesně Ježíš dělá. Proměňuje vodu ve víno, a to nejen jeden džbán, ale rovnou šest a to 
plných až po okraj. Nejde o nějaké průměrné, horší víno, ale o víno dobré. Nejde jen o jedno znamení, které 
Ježíš učinil, ale o počátek řady dalších. Víno je tradičním symbolem radosti a zdarmadanosti (není k životu 
nezbytně nutné). Ježíš daruje svatebčanům tuto radost ve vrchovaté míře, v hojnosti. Můžeme vzpomenout 
na podobenství o dobrém pastýři: „Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.“ Ježíš daruje plnost 
radosti, života a lásky, protože on sám je Životem, Radostí, Láskou… 

Poselství textu o spáse: Bůh nám nedává pouze to, co je k našemu životu nezbytně nutné, ale nabízí a daruje 
hojnost a plnost. Spása neznamená „pouhé“ osvobození od hříchu, je také nabídkou vstoupit do láskyplného 
společenství s Bohem, stát se ve spojení s Ježíšem Kristem Božím synem/dcerou, přijímat dar, kterým není 
něco, nýbrž Bůh sám. 

Souvislost s liturgií: Proměnění vody ve víno je Ježíšovým darem pro svatebčany. Darem, který jim dává 
v hojné a vrchovaté míře. Vrcholným Božím darem pro nás je sám Ježíš, jeho život, který vrcholí jeho obětí na 
kříži a slavným zmrtvýchvstáním. Celá mše svatá, zejména její eucharistická část, je zpřítomněním tohoto 
daru. 

Plnější smysl – aktualizace poselství pro náš život: Bůh svoji lásku k nám projevuje neustále. Jaká jsou 
znamení této lásky? Voda v našich džbánech se zřejmě nemění na víno, přesto je okolo nás mnoho zázraků: 
dar života při narození malého dítěte; dar pokoje, který přináší svátost smíření; dar lásky mezi manželi či 
přáteli; dar radosti z úspěchu; dar prožitku krásy v přírodě apod. O vřelosti Boží lásky k jeho lidu hovoří celé 
první čtení. Vrcholným darem, projevem této lásky je Ježíš, Boží Syn a jeho stálá přítomnost mezi námi. Dnešní 
neděle pro nás může být výzvou k pozornějšímu vnímání Božích darů, které dostáváme, a zázraků kolem nás. 

3 – 6 let (čteme jen modře označený text) 
Texty o zázracích nejsou určeny malým dětem, protože jim nemohou porozumět. Spíše riskujeme, že si zařadí 
zázrak do oblasti magie a Ježíše budou vnímat jako kouzelníka. Zaměříme se proto na Ježíšovu maminku a na 
vzájemný vztah mezi synem a matkou. Maria si všimla, že na svatbě došlo víno. Jaká je Panna Maria? Koho 
požádala o pomoc? Vyhověl Ježíš její prosbě? Stalo se vám, že se za vás také někdo přimlouval? … 
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6 – 9 let 
Dnešní evangelní úryvek popisuje, co se stalo na svatbě v jednom galilejském městě, v Káně. Na svatbě docházelo 
víno. Dostatek vína byl pro tehdejší oslavy velice důležitý. Kdyby víno opravdu došlo, ženich s nevěstou by z toho 
mohli mít velkou ostudu. Proměněním vody ve víno Ježíš pomohl tomu, aby radostná oslava svatby mohla dál 
pokračovat a nemusela skončit. Všimněte si, že neproměnil jen nějakou trošku vody, ale hned šest džbánů 
naplněných po okraj. Ježíš lidem nenabízí jen to nezbytné k životu, ale hojnost: radosti, života, lásky. Proměnění 
vody ve víno je zázrak, který je viditelný hned na první pohled. Všechny Boží projevy lásky ale nejsou takto 
„velkolepé“ a přesto jsou pro náš život důležité. Vzpomenete si na nějaké? Za co můžete Bohu ve svém životě 
děkovat? 

9 – 14 let 

Dnešní evangelní úryvek popisuje, co se stalo na svatbě v galilejské Káně. Na svatbě docházelo víno. Dostatek vína 
byl pro tehdejší oslavy velice důležitý. Kdyby víno opravdu došlo, ženich s nevěstou by z toho mohli mít velkou 
ostudu. Víno je symbolem radosti, hojnosti, daru – jako něco, co k životu nepotřebujeme nutně (jako třeba 
chléb), ale co přináší potěšení. Ženich a nevěsta by mohli klidně žít i bez tohoto Ježíšova zázraku. On ho však 
učinil, jako projev Boží lásky a péče o člověka, které nemají hranice. O Boží lásce ke svému lidu jsme slyšeli 
v prvním čtení. Rozpoznáte nějakou souvislost mezi tímto vyznáním Boží péče o nás a mezi událostí v Káně? 

Můžeme si povšimnout také další věci: Vodu ve víno proměnil Ježíš, jen on jediný, Boží syn, mohl tento zázrak 
učinit. Když si však úryvek pozorně přečteme, pozorujeme, že důležitou roli mají i další lidé. Toho, že víno dochází, si 
všimla Ježíšova matka, Maria, a upozornila ho na to. Důležití byli také služebníci, kteří vodu připravili do džbánů, 
i když jim ten příkaz mohl připadat divný. Znáte někoho, za koho byste, stejně jako Maria, chtěli Ježíše prosit, aby 
do jeho života vrátil radost? Jak byste tomu mohli pomoci vy sami, co by mohlo být v tom konkrétním případě 
„připravením džbánů“? (Můžeme si připravit „modelové situace“ a děti mohou o svém přičinění přemýšlet 
společně.)     

Aktivita 

3 – 6 let 

Pomůcky: papíry pro každé dítě, pastelky; Hosana modrá nebo zelená 

Necháme děti volnou kresbou nakreslit Pannu Marii na svatbě. Po aktivitě můžeme zazpívat píseň o Marii, 
např. Maria (č. 131 z modré) nebo Dobrá matka (č. 47 ze zelené). 

6 – 9 let 
Pomůcky: papíry pro každé dítě, pastelky, propisky, fixy; Hosana zelená 

Myšlenku vnímavosti k Božím darům si můžeme vyjádřit větou z evangelia: „To byl v galilejské Káně počátek 
znamení, která Ježíš učinil; tím zjevil svou slávu, a jeho učedníci v něj uvěřili.“ Vybídneme děti, aby si ji ozdobně 
napsaly na svůj papír, který mohou ozdobit symboly ze svatby v Káně (víno, kádě, …). Papír si mohou vzít 
domů, např. jako pomůcku k modlitbě díků. Na závěr zazpíváme píseň chvály či díků např. Chci oslavovat 
svého Pána (č. 66).  

9 – 14 let 
Pomůcky: text prvního čtení (ke stažení např. zde: http://m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/02_00.htm); papíry 
pro každé dítě, pastelky, propisky, fixy; Hosana zelená  

K pronikání do Božích vyjádření lásky a péče ke svému lidu můžeme dětem nabídnout text prvního čtení 
z Izajáše. Po jeho přečtení si mohou vybrat verš, který je osloví, napsat si ho na papír, který mohou vyzdobit 
symboly hojnosti – listy vinné révy apod. Na závěr zazpíváme píseň chvály či díků např. Chci oslavovat svého 
Pána (č. 66) nebo Můj Bůh je můj štít (č. 143). 

Obrázek 

Svatba v Káně  
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