Záhorská Ves-Suchohrad
30. DECEMBRA 2018 Č. 1
STAŇTE SA AJ VY SVÄTOU RODINOU
Zázrak Vianoc, sústredený na narodenie Krista,
pripomína veriacim krásu a svätosť Svätej rodiny: Mária a
Jozef sa klaňajú dieťaťu Ježišovi.
Dôležitosť príkladu viery a lásky Svätej rodiny sa nám
pripomína práve vo sviatok slávený v nedeľu po Vianociach.
Ako povedal svätý Ján Pavol II., Svätá rodina je „prototypom
a príkladom pre všetky kresťanské rodiny“.
„Keď pozeráme na Svätú rodinu, vidíme kľúčové prvky, ktoré
ju robia svätou,“ hovorí otec Roger Landry z farnosti svätej
Bernadetty vo Fall Rivers.
Prvé a to najdôležitejšie je, že sa sústredili okolo Ježiša,
živého Božieho Syna. Každá rodina je povolaná k tomu, aby
svoje životy sústredila okolo Pána Ježiša. Rodina, ktorá to
tak robí, rastie vo svätosti.
Druhým prvkom je úsilie všetkých členov rodiny
konať v súlade s Božou vôľou. Svätá rodina sa o to usilovala.
Každá rodina, ktorá túži po svätosti, je povolaná robiť to
rovnako.

Mária dala svoje „áno“ Bohu pri zvestovaní; Jozef
poslúchol Boha tým, že sa staral o Máriu a Ježiša. Lukáš
spomína, že dvanásťročný Ježiš „im bol poslušný... A Ježiš sa
vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí,“ (Lk 2) vždy
poslušný, až na smrť na kríži.
Aby sme boli zameraní na Krista, musíme sa navzájom
povzbudzovať k svätosti. „Potrebujeme si byť navzájom
príkladom v tom, že Božiu vôľu vykonávame s radosťou,“ vraví
otec Landry.
Vo Svätej rodine Jozef učí manželov a otcov, ktorých
hlavnou úlohou je zabezpečiť a ochraňovať ich manželky
a deti – najmä pred duchovným nebezpečenstvom – tým, že
im poskytuje a inšpiruje ich príkladmi pevnej viery.
Presvätá Matka je tiež úžasným vzorom. Mária
sa prihovára za manželky a matky, aby sa ich domovy stali
naozajstnými školami svätosti. Ako Mária, i ostatné
manželky a matky musia byť zapálené vierou a zapaľovať
ňou aj ostatných.
Tretím prvkom svätosti vo Svätej rodine je modlitba.
Svätá rodina pravidelne chodievala do chrámu od prvých
dní. Oslavovali veľké sviatky. Ježišovi rodičia ho učili jazyk
tým, že mu čítali a vysvetľovali Písma.
Keďže rodiny sú malé cirkvi vo veľkej Cirkvi, slávnosť
Eucharistie počas omše – najväčšej modlitby – musí byť vždy
v srdci rodiny. Modlitba sa stáva základnou štruktúrou
rodinného života, najmä denné modlitby a poďakovanie pred
spoločným jedlom. Je to tiež postoj modlitby v živote, čo

znamená, že všetko, čo robíme, robíme s vedomím, že je tu
Boh. Náš duchovný život ovplyvňuje celý náš život.
Svätá rodina bola zakorenená vo vzájomnej láske, obete a
odpúšťaní, navzájom si znášajúc bremená.
I tie najmladšie deti v rodine sú schopné porozumieť
takej hlbokej láske. Postaviť každú rodinu podľa vzoru
Svätej rodiny je nevyhnutné. Slovami pápeža Benedikta
XVI. počas jeho príhovoru k sviatku Svätej rodiny v roku
2006, „Svätá rodina z Nazareta je naozaj prototypom každej
kresťanskej rodiny, ktorá, spojená sviatosťou manželstva a živená
slovom a Eucharistiou, je pozvaná pokračovať v tomto nádhernom
povolaní a úlohe byť žijúcou bunkou nielen našej spoločnosti, ale
tiež Cirkvi, znakom a nástrojom jednoty pre celé ľudstvo“.
Nech Ježiš, Mária a Jozef pomáhajú všetkým rodinám
v plnení tejto svätej úlohy, počas Vianoc a naveky.

