
6. deň = 20. mája 
Pohľad – to je pozornosť a po nej konanie 

 
Mária na svadbe v Káne Galilejskej Mária na svadbe 
v Káne Galilejskej pozýva k dôvernej poslušnosti. 
Keď sa minulo víno, to ona si túto potrebu s 
materským pozorným pohľadom všimne potrebu a 
hneď koná. 
 
Biblický text: Svadba v Káne Galilejskej – Jn 2, 1-10 
Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola 
tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a 
jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala 
Ježišovi jeho matka: „Nemajú víno.“ 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.“  
 
V našom čase 
„Maj o mňa starosť, pretože ak to neurobíš ty, kto to 
urobí? A nenechaj ma spadnúť, rád by som roztiahol 



krídla, ale neviem lietať...“ spieva sa v jednej piesni. 
Pohľad na nejakú situáciu alebo človeka pobáda 
konať. Je to kultúra „starostlivosti“, ku ktorej je 
dnes potrebné čoraz viac vychovávať. Prvým 
krokom k uznaniu, že starostlivosť je dôležitá, je 
cítiť jej potrebu; až potom sa môžem zastaviť, keď 
vidím niekoho iného v núdzi. Je to jedna z lekcií, 
ktoré sa učíme z tejto pandémie, a môže kedykoľvek 
zasiahnuť každého z nás a staneme sa aj my 
núdznymi. Toto je čas, aby sme sa naučili byť si 
navzájom „strážcami jedni druhých“. 
 
Zo života dona Bosca 
Večer 2. septembra 1868 don Bosco rozprával jeden 
zo svojich snov. Prechádzal sa pod arkádami v 
oratóriu a prišla mu v ústrety dáma, ktorá bez toho, 
aby niečo hovorila, podala mu zápisník, a vyzvala ho 
na jeho čítanie. Názov bol „Deviatnik narodenia 
Panny Márie“. Zaujatý otvoril prvú stranu, kde boli 
zlatom napísané mená niektorých chlapcov. Otočil 
stránku a boli tam ďalšie, napísané čiernym 
atramentom. Zvyšok stránok bol prázdny. Napokon 
don Bosco vysvetlil význam: „V tejto knihe sú 
uvedené mená všetkých chlapcov, ktorí sa modlia 
deviatnik. Len veľmi málo je napísaných zlatým 
písmom, ktorí to robia dobre; zapísaní atramentom 
sa modlia, ale s menšou horlivosťou. A prečo sa 
nespomínajú ostatní? Myslím si, že dôvod súvisí s 
dlhými prechádzkami, ktoré ich rozptýlili a už sa 
nevedia uzobrať. Aby sme potešili Pannu Máriu, 
robíme, čo je v našich silách, prijímame sviatosti a 



robíme dobré skutky. Tu je jeden na zajtra: rob 
všetko usilovne“. 
 

Modlitba 
Mária, Panna mocná, 
veľká a slávna opora Cirkvi, 
úžasná pomoc kresťanov, 
ohromná ako vojsko zoradené do boja, 
ty sama si vyvrátila všetky bludy sveta. 
Ochráň nás pred nepriateľom 
v našich ťažkostiach, zápasoch a úzkostiach 
a v hodine smrti nás prijmi do večnej radosti. 
Amen. 

 
Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás.  


