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AI V súčasnosti sa hľadajú rôzne alternatívne vzťahy, ktoré by 
nahradili vekmi odskúšané manželstvo jedného muža a jednej ženy. 
Keď sa však pozrieme na plody týchto experimentov, zistíme, že to 
akosi nefunguje a ľudia sa pomaly vracajú k tomu, čo sa stáročiami 
osvedčilo. 
KE Dnešné evanjelium nám jasne ukazuje, že Boh si výslovne želá 
manželstvo ako vzťah medzi jedným mužom a jednou ženou. A 
manželstvo môže byť požehnaním len vtedy, keď sa naplnia slová 
Ježišovej matky: "Urobte všetko, čo vám povie." 
DI Ježiš a jeho učeníci boli pozvaní na svadbu do Kány Galilejskej. 
Ježišova matka sa už nejaký čas zdržiavala v Káne Galilejskej. 
Svadobná hostina trvala tradične sedem dní. Sprevádzala ju hudba, 
zábava, tanec a spev. Ako pri každej radostnej udalosti, aj pri 
svadobnej hostine nechýbalo víno. Na svadobnej hostine, na ktorej sa 
zúčastnil Ježiš, bolo víno, ale v nedostatočnom množstve. Hrozilo, že 
to slávnosť pokazí. Bez vína by to bol nielen skorý koniec hostiny, ale 
radosť by sa rýchlo zmenila na mrzutosť a posmech. Do celej situácie 
vstupuje Mária. Zdá sa, že u Ježiša nemá žiadne pochopenie. Ježiš 
však ukazuje aj jej, že v prvom rade musí poslúchať svojho Otca a 
plniť jeho vôľu. A tak sa aj Mária učí poslušnosti a pokore od vlastného 
syna. Poslušnosť potom prináša ovocie. Ježiš zjavuje svoju Božskú 
moc a mení vodu na víno. Víno je nielen hojné vďaka Božiemu 
zásahu, ale je aj kvalitnejšie než na začiatku svadby. Pri tejto svadbe 
Ježiš opäť zjavuje svoju Božskú prirodzenosť a moc. Príbeh svadby 
v Káne však tiež ukazuje, že Boh si želá a požehnáva manželstvo 
jedného muža a jednej ženy. Žiadny iný typ experimentálneho vzťahu. 
Hojnosť a kvalita vína sú symbolom Božieho požehnania, ktoré 
nakoniec prináša radosť a spokojnosť. Božie zjavenie nám ukazuje, 
aby sa manželstvo chápalo ako hlboký vzťah medzi mužom, ženou a 
Bohom. Má to byť zväzok lásky a vernosti. Boh má akoby „manželský“ 
vzťah k svojmu ľudu a je verný svojmu ľudu. A naopak, od svojho ľudu 
očakáva dokonalú lásku a vernosť.  
PAR Žiaľ, dnes sa manželstvo častejšie chápe ako dohoda, ktorú 
možno kedykoľvek vypovedať, alebo sa považuje za zmluvu, teda za 
právny vzťah. Boh však nechce len džentlmenskú dohodu alebo 

právnu zmluvu. Boh dobre vie, že to nemôže stačiť k životnej 
spokojnosti. On sám na svojom príklade ukazuje, že len každodennou 
obetou sa manželstvo môže stať zmysluplným zväzkom, vzťahom, 
spojením. Bez Boha to vo vzťahu nejde, škrípe to. S Bohom sa to dá 
zvládať, aj keď to nemusí byť ľahké. 
MY Spomínam si na mladý manželský pár z čias môjho pôsobenia v 
Snine na východe Slovenska. On bol inteligentný a srdečný flegmatik, 
ona cholerička, ktorá presne vedela, čo v živote chcela. Keď sa stali 
manželmi, ona postupne zistila, že jej temperament často tlačí 
manžela do rozhodnutí, na ktoré nebol pripravený a ani o nich nebol 
presvedčený. Podobne si uvedomila, že chcela, aby bolo po jej, bez 
toho, aby sa spýtala Boha alebo vlastného manžela na jeho názor. 
Zahĺbila sa do seba. Uvedomila si, že takýmto spôsobom by sa jej 
vzťah rýchlo rozpadol. Čoraz viac si uvedomovala, že hlavou rodiny 
má byť manžel. Ona chcela nad ním prevziať vládu. Tiež si uvedomila, 
že jej manžel potrebuje oveľa viac priestoru a času, aby mohol robiť 
dobré rozhodnutia pre manželstvo a rodinu. Veľa sa za to modlila, 
často pristupovala k sviatosti zmierenia a radila sa s kňazom. 
Postupne s Božou pomocou dokázala skutočne rešpektovať svojho 
manžela a dávala mu čas a priestor, ktorý potreboval na 
rozhodovanie. Zo začiatku bola síce veľmi nervózna a hnevala sa na 
svojho manžela, ale postupne sa vďaka Božej milosti a zmene jej 
postoja do ich vzťahu vrátil pokoj, radosť a spokojnosť. Samozrejme, 
nebolo to bez obetí z jej strany, ale pochopila, že to musí urobiť pre 
zmysluplný a uspokojujúci vzťah. Aj on si uvedomoval, že musí urobiť 
isté zmeny, aby ich vzťah fungoval. A tiež na sebe pracoval. Dnes 
majú päť detí a aktívne pôsobia v miestnom cirkevnom spoločenstve. 
ADE Boh je štedrý v rozdávaní svojej milosti. Túži po krásnom, 
kvalitnom a zmysluplnom manželstve. On požehnáva každý 
manželský vzťah. On ponúka všetky zdroje v hojnosti /to je voda 
premenená na víno/, aby každé manželstvo fungovalo. Ide len o to, 
aby si manžel aj manželka uvedomili, že najspoľahlivejšia cesta je tá, 
ktorú naznačila Ježišova matka: "Urobte všetko, čo vám povie." Amen. 


