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Svatba v Kán ě Galilejské 

(Jan 2,1-12) 
 

Pane Ježíši, 
tvoje matka Panna Maria 

si na svatbě 
v Káně Galilejské všimla, 

že svatebčanům 
dochází víno. 

Dobře poradila služebníkům, 
co mají udělat. 
Dej, ať i my 

jsme pozorní k druhým 
a všímáme si, co potřebují. 

 Amen. 
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