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Pátek Po 4. neděli velikonoční

Panny Marie, ochránkyně Řádu kazatelů

1. čtení: Sk 1, 12–14
Mezizpěv: Lk 1, 46–55

Evangelium: Jan 2, 1–111

 
sr. Bernadeta Prášková OP

Všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšo-
vou matkou Marií a s jeho příbuznými. (Sk 1, 14)

Velebí má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. (Lk 1, 46–48)

Jeho matka řekla služebníkům: „Udělejte všechno, co vám řekne.“ (Jan 
2, 5)

Jakási žena nám cosi nařizuje. Udělejte všechno, co vám řekne. Proč 
se mnou mluví? Co vlastně chce? Ani se pořádně nevyjádří. O co jí 
jde? Stejně ji ten její Synáček pěkně odbyl, prý ještě nepřišla jeho 
hodina. Kdyby aspoň řekla něco konkrétního, prý Udělejte všechno, 
co vám řekne…! Co to jako má být? No tak to jsem teda zvědavý, 
co z toho ještě bude. 
…
Hele, už je to tady. Pořádně se zapotíme. Bude to zhruba 18 věder, 
ještě že je nás tu tolik. Pěkně jim to nalejem. Sice nevím, k čemu 
to bude – voda na očišťování během svatebního veselí, ale budiž, 
ať mají, co chtějí!
…

1 Texty z votivního oficia Panny Marie, ochránkyně Řádu kazatelů (pozn. red.)

Cože, správci svatby? To snad nemyslí vážně! Kdo takovou blbost 
mohl vymyslet? Jak to říkala ta žena? Udělejte všechno, co vám řekne. 
No, tak tohle bude ještě zajímavý. OK, jdeme na to.
…
Ty vade, on si to převaluje po jazyku, on si to vychutnává, to není 
možné. Ještě že jsme ty džbány naplnili úplně po okraj, je tam 
o pár kapek vína víc (třeba taky dostaneme). Hmm, ta žena, ta 
žena si toho asi všimla dřív, než jsme komukoli dali vědět. 

V prvním čtení je zmínka o tom, že učedníci jednomyslně setr-
vávali na modlitbách spolu s Ježíšovou matkou Marií. Stačí, když 
i my budeme s ní jednomyslně setrvávat v modlitbách, ona už 
si sama všimne, že cosi schází, a sama osloví Ježíše. Nám říká, 
tak jako služebníkům v evangeliu: Udělejte všechno, co vám řekne. 
Jestliže Ježíš na její přímluvu vykonal první zázrak, věřím, že koná 
i další zázraky. A tak spolu s Marií můžeme velebit Pána a jásat 
v Bohu, našem spasiteli, že shlédl na své nepatrné služebníky, že 
nám činí veliké věci ten, který je mocný, a jeho jméno je svaté.


