
Svátek Svaté rodiny 2020 

AI Po narození dítěte přejeme jeho rodičům, aby měli z něj radost. (post-křestní obětování: 

„Bože, žehnej našemu dítěti, aby jeho život byt tobě k slávě, jemu k spáse, nám pro radost 

a světu k úžitku“). Pokud bychom se však zeptali našich otců a matek, kteří jsou již staří a 

vychovali několik dětí, řekli by, že děti jim nepřinášely jen radost, ale i trápení. Zvláště tehdy, 

když děti byly nemocné. Pozdější jim způsobovaly jiné starosti. A někteří by řekli, že dokonce 

pohřbili své dítě. Ano, při narození, nebo křtu se přejí jen hezké věci, život však takový není. 

KE Starý Simeon předpověděl Marii a Josefovi, že Ježíš bude znamením, které budou mnozí 

odmítat a nenávidět. A ještě konkrétněji to řekl Marii, slovy: "A tvou vlastní duši pronikne meč". 

Vrazí ji do ní lidé, kteří Ježíše zabijí. 

DI Maria, i když to pro ni bylo těžké, uvěřila Simeonovu proroctví a postupně se vnitřně 

připravovala i v tomto splnit Boží vůli. 

     Nesmíme si Marii natolik zidealizoval, jakoby ona toto vše zvládala bez problémů. Marie 

byla matkou a proto jako matka musela i trpět. Její utrpení však osvěžovala silná víra v Boha a 

láska k svému dítěti, o kterém věděla, že nepatří jen ji. Mateřství Marie se vyvíjelo v linii Ježíše 

ztrácet a ne ho vlastnit. V tom byla její velikost. V tomto duchu to chápal i Josef, který přijal 

vznešenou úlohu ochránce Marie a Ježíše. 

PAR Četl jsem příběh o jedné ženě, která se jmenovala Magdaléna. Sedm let žila v manželství 

a měla dvě pěkné děti. V manželství se však začali objevovat větší problémy. Zahlédla to i její 

matka. Při nejbližší příležitosti říká dceři: "Cosi důležité bych ti chtěla říct, cosi, co mi řekla 

moje matka a přikázala mi, abych to řekla, když bude vhodný čas, zase je své dceři. Jsou tři 

vážné věci, které je třeba dělat, aby bylo manželství šťastně. 

1. Nikdy se v manželství nevychvaľuj. Neříkej manželovi, že ty se více namáháš jako on. 

To není správné. Pokud začnete licitovat, přijde den, kdy začne vaše manželství umírat. 

2. Měj čas na své děti. Nikdy jim neříkej, že nemáš na ně čas, že ať přijdou později. Pokud 

nebudeš mít čas na své děti, tak věz, že přijde chvíle, kdy začne umírat vztah mezi tebou a 

nimi. 

3. Ani jeden den se nezapomeň pomodlit. Den, kdy se přestaneš modlit, když přestaneš 

mluvit s Bohem o své rodině, je dnem, kdy ochuzuješ rodinu o největší dar, jaký může dát 

matka svým blízkým. 

     Když matka dokončila, Magdaléna jí se slzami v očích říká: "Jsou to pěkné rady, které mi 

dáváš. Proč jsi mi je však neřekla před sedmi lety, když jsem vstupovala do manželství? Byly 

by mi velmi pomohli". Matka jí odpovídá: "Chtěla jsem ti to tehdy říct z celého srdce. Ale viděla 

jsem, že není ještě na to vhodný čas, nebyla si ještě připravena přijmout tuto moudrost. Čekala 

jsem až do chvíle, kdy budeš rozumět tomu, co říkám". 

MY Možná jste i vy, milí rodiče, vstupovali do manželství s různými pěknými představami a 

tužbami. Podobné pocity jste měli, když se vám narodily děti. Na začátku byste nebyli nikomu 

uvěřili, kdyby vám byl vyprávěl o potížích. Nevěří tomu ani dnešní mladí snoubenci a manželé. 

Pomalu jste však poznávali, že k manželskému a k rodinnému životu patří i bolest a kříž. V 

těchto chvílích se rozhodovalo o hodnotě vašeho vztahu a rodiny. Pokud jste tehdy zůstali věrní 

Bohu, pokud jste si začali uvědomovat, že jen na lidské lásce a na lidských touhách se nedá nic 

hodnotné vybudovat, pokud jste se začali více modlit a více poslouchat Ježíšovo evangelium, 

pokud jste se rozhodli bojovat proti svému egoismu, tak jste všechno čestně přežili. Stali jste se 

podobní Panně Marii a sv. Josefovi, kteří ve víře dokázali přijmout těžké Simeonovo proroctví. 

ADE Zasväťme v dnešní den naše rodiny pod ochranu Svaté rodiny. Prosme, aby i v dnešních 

nelehkých dobách (nedávám důraz výhradně na pandémii), kdy jsou rodiny vystaveny 

rozličným zkouškám, naše křesťanské rodiny pokročily podle plánu Božího a byl v nich 

skutečně stále přítomen Ježíš – sourozenec, Pán, Spasitel, Posvětitel vztahů a Stvořitel 

potřebného dobra; On je Láska. Amen 


