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     „Bůh se vždycky přibližuje těm, kteří zůstali bez vína a mají k pití pouze sklíčenou 
mysl.“ S odvoláním na biblický příběh o svatbě v Káni galilejské to řekl papež 
František během mše svaté v ekvádorském městě Guayaquil. V tamějším parku 
Samanes, který je s rozlohou 379 hektarů třetím největším parkem Latinské 
Ameriky, se mše zúčastnilo více než milion lidí. V kázání se papež obrátil především 
k rodinám. 
     Jako v Káni galilejské upozornila Maria na nedostatek vína a s důvěrou se obrátila 
k Ježíši, podobně může pomáhat i současným rodinám svěřit se do Božích rukou. 
Ona nás učí svěřovat naše rodiny do rukou Božích, modlit se a živit tak naději, která 
nám ukazuje, že naše starosti jsou také Božími starostmi,“ uvedl římský biskup.  
     Rodina je prvotním místem, kde probíhají sociální služby: „Rodina je nejbližší 
nemocnicí, když někdo onemocní, ostatní o něho pečují, dokud to jde; rodina je první 
školou pro děti, nezbytnou oporou pro mládež a nejlepším útulkem pro staré. Rodina 
je obrovské sociální bohatství, nemůže ji nahradit žádná jiná instituce, je nutno jí 
pomáhat a zvelebovat ji, aby se nevytratil správný smysl služeb, které společnost 
občanům poskytuje,“ řekl papež, podle kterého je rodinné společenství také malou 
církví, která předává „Boží něhu a milosrdenství“.  
     František také vyzval k napodobování Marie na svatbě v Káni v její důvěrné 
modlitbě, jednání i otevřenosti srdce. Bůh pak podle něj zvlášť upřednostňuje ty, 
kdo si uvědomují, že rozbili všechny své džbány: „A toho nejlepšího vína se bude 
dostávat, i kdyby všechny možné ukazatele a statistiky říkaly opak. Nejlepší víno se 
dostane těm, kteří se dnes dívají na to, jak se všechno hroutí. Šeptejte si to a věřte: 
to nejlepší víno přijde, šeptejte to každý ve svém srdci: "To nejlepší víno přijde!". A 
šeptejte to zoufalým a znechuceným. Mějte trpělivost, mějte naději, čiňte to jako 
Maria: modlete se, jednejte a otevírejte srdce, protože to nejlepší víno přijde. Bůh se 
vždycky přibližuje těm, kteří zůstali bez vína a mají k pití pouze sklíčenou mysl.“ řekl 
papež František během mše v ekvádorském Guayaquilu 6.7.2015. 

Bůh dokáže proměnit těžkosti v rodině na zázrak                  

(papež František - Quayaquil - Ekvádor - 6.7.2015) 
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