Pastiersky list na nedeľu Svätej rodiny 2017
Drahí bratia a sestry v Kristovi, milé rodiny!
Vianočné chvíle zobúdzajú aj vo mne spomienky a veľkú vďačnosť Bohu za to, že
som sa narodil v katolíckej rodine. Ďakujem rodičom, už nebohému otcovi a mame, ktorá
mi ešte žije, že spolu s mojimi bratmi a sestrami som mohol zakúsiť, čo to znamená mať
skutočnú rodinu.
Som presvedčený, milí bratia a sestry, že aj vy ste počas Vianoc, viac, ako inokedy
ďakovali Bohu za tento veľký dar, ktorý si nikto nemôže naprogramovať, ani zariadiť
vybavovaním, dokonca ani kúpiť. Pocit domova, nežnosť mamy, starostlivé slovo otca
a súdržnosť súrodencov sa nedajú ničím kúpiť, ani zaplatiť.
K vďačnosti, úprimnosti a úcte spoločného nažívania nás povzbudzujú čítania
Božieho slova dnešnej Nedele Svätej rodiny. Už počas života si členovia rodiny majú dať
najavo, že sa majú radi. Otec, mama i deti – všetci si zaslúžia lásku a osobitnú úctu. Boh
chce, aby si deti ctili otca i mamu (Sir 3, 3-17). A zasa, rodičia nemajú nakladať s deťmi
svojvoľne, ani podľa chúťok, lebo dieťa je Boží dar. Vďačnosť, odpustenie, láskavosť,
pokora a miernosť, by sa podľa apoštola Pavla mali udomácniť predovšetkým v rodinách,
ktoré veria v Ježiša Krista (Kol 3, 12-21). Napokon nám čítanie z Lukášovho evanjelia
predstavuje konkrétnu rodinu. Jej ťažiskom a stredobodom navždy zostal Kristus. Je to
Svätá rodina – Mária, Jozef a dieťa Ježiš. Sú vykreslení v situácii, keď prichádzajú do
chrámu. Rodičia sem prišli predstaviť a zasvätiť Pánovi malého Ježiša (Lk 2, 22-40). Od
prvej chvíle je zjavné, že táto rodina žila v úzkom spojení s Bohom a nikdy sa od neho
nevzdialila.
Drahí manželia a rodičia, milé deti, nádejam sa, že aj vy sa o to podobne usilujete.
Mnoho rodičov robí všetko, čo môže, aby ich deti mali bývanie, vzdelanie, hmotné
zabezpečenie a mohli si dovoliť to, čo oni sami v detstve a v mladosti nemali, čo vedie
mladých k hedonizmu. Mnohí rodičia sa dnes zaujímajú v prvom rade o to, aby boli ich deti
úspešné v škole, krúžku, športe. A tak každá minúta voľného času ich detí musí byť
vyplnená voľnočasovou aktivitou, rôznymi krúžkami. Preto je v rodinách veľmi málo času
na vzájomnú komunikáciu. Čoraz bežnejšie je, že dospievajúci majú menej súrodencov a
kvôli vysokej rozvodovosti stále viac detí a mladých žije isté obdobie detstva iba s jedným
rodičom. Mnoho mladých ľudí žije bez náboženského zázemia vo svojej rodine a slabá
náboženská vzdelanosť mladých katolíkov vedie k tomu, že si v prežívaní svojej viery
vyberajú to, čo sa im viac hodí, alebo vieru postupne strácajú.
V tomto roku sme prežívali sté výročie zjavení Panny Márie trom deťom Lucii,
Františkovi a Hyacinte vo Fatime. V súvislosti so zjaveniami 13.októbra 1917 vo Fatime pri
slnečnom zázraku, ktorého svedkom bola asi 70 tisíc pútnikov, sa zjavila Svätá rodina:
Panna Mária, sv. Jozef i Dieťa Ježiš. Sestra Lucia vo svojich spomienkach hovorí: Keď
Panna Mária zmizla v nedozernej diaľave oblohy, spozorovali sme vedľa slnka svätého
Jozefa s Ježiškom a Pannou Máriou oblečenou do bieleho rúcha s blankytne modrým
plášťom. Zdalo sa, akoby sv. Jozef s Ježiškom žehnali svet znamením kríža. Keď krátko
na to zjavenie zmizlo, zbadala som nášho Pána a našu milú Paniu: mala som dojem, že je
to Panna Mária Bolestná. Zdalo sa, že Kristus Pán žehná svet podobne ako sv. Jozef.
Toto zjavenie umelecky stvárnil obrazom Fatimskej Svätej rodiny aj slovenský
umelec, žijúci vo Florencii Stanislav Dusík. Oltárny obraz sa teraz nachádza vo filiálnom
kostole v obci Lackov pri Senohrade.

Aký je teda odkaz Panny Márie z Fatimy dnes pre nás a naše rodiny? Je zvláštny,
ale účinný, lebo do jeho realizovania sme cez deti pozvaní aj všetci dospelí: Modlievajte
sa ruženec a konajte pokánie, prinášajte dobrovoľné obete, aby ste vyprosili pokoj.
V duchu žiadosti Panny Márie a náuky svätého pápeža Jána Pavla II. nech je v našich
rodinách trvalým ovocím fatimskej storočnice každodenná modlitba aspoň jedného
desiatku svätého ruženca.
Počas Vianoc i do Nového roka si navzájom prajeme aj dar vytúženého pokoja.
Často si ho predstavujeme ako výsledok naplnených túžob alebo prosperujúcej
ekonomiky. Skutočný pokoj je však Kristov dar a môžeme ho prijať cez modlitbu, zmenu
zmýšľania a ochotu obetovať sa z lásky k druhým.
Povzbudzujem dnes predovšetkým vás manželia, aby ste si pravidelne nachádzali
čas byť v modlitbe pred Bohom aspoň pár chvíľ spolu ako manželia. Nie len preto, aby ste
dali dobrý príklad vašim deťom, ale hlavne preto, aby ste sami mohli zachytiť Boží hlas pre
vás a nechali sa premieňať na ľudí radostnej a obetavej lásky. Nech každá rodina sa
stane „domácou cirkvou“, aby „prijímaním sviatostí, modlitbou a vzdávaním vďaky,
svedectvom svätého života, sebazapieraním a činorodou láskou“ (konštit. Svetlo národov
10) bola „školou kresťanského života a plnšej ľudskosti“ (konštit. Radosť a nádej 52).
Svätý Otec František v liste k prípravám na Svetové stretnutie rodín, ktoré sa v roku
2018 uskutoční v Írskom Dubline, všetkým rodinám sveta napísal: Túžim zdôrazniť ako je
dôležité, aby sa rodiny často pýtali, či žijú z lásky, pre lásku a v láske. Čo konkrétne
znamená darovať sa, odpúšťať si, nestratiť trpezlivosť, starať sa o druhého, rešpektovať
sa. O koľko bude lepší rodinný život, ak sa každý deň budú žiť tri jednoduché slová:
"dovolíš", "ďakujem", "prepáč". Každý deň zakúšame nestálosť a slabosť, a preto my
všetci, rodiny a pastieri, potrebujeme obnovovanú pokoru, ktorá stvárňuje túžbu po
formovaní sa; vychovávať sa a byť vychovávaní, pomáhať a nechať si pomôcť,
sprevádzať, rozlišovať a spájať všetkých ľudí dobrej vôle. Je to milosrdenstvo, ktoré nás
obnovuje v láske. A vieme, kedy kresťanské rodiny sú miestami milosrdenstva a svedkami
milosrdenstva.
Drahé rodiny, svet potrebuje vaše svedectvo milosrdenstva. Viem, že v mnohých
našich farnostiach jestvujú spoločenstvá rodín a tiež spoločenstvá modliacich sa matiek
a modliacich sa otcov a ďalšie spoločné iniciatívy rodín. Ďakujem vám za to! To je dobrá
cesta: vzájomne si pomáhať a sa podporovať. Božie poslanie, ktoré ste ako manželia
a rodičia na seba prijali, je veľké a vzácne a často presahuje vaše sily. No nie ste v ňom
sami. Sám Boh prišiel na tento svet cestou rodiny, jemu na vás záleží a neustále vám
žehná.
Nenechajte sa strhnúť túžbami a ponukami, ktoré by vás chceli obrať o to
najvzácnejšie, o krásu a hĺbku vašich vzájomných vzťahov. Investujte svoj čas a námahu
do budovania hlbokých rodinných vzťahov. Zamyslite sa možno práve dnes, kedy a ako by
ste sa počas budúceho roka mohli zastaviť a urobiť niečo pre svoje manželstvo a rodinu.
Dobré vzťahy v rodine nie sú samozrejmosťou, ale ovocím vytrvalého úsilia v otvorenosti
pre Božiu milosť. Nech je Svätá rodina pre vás vzorom a stálou posilou.
K tomu vám dnes i pre celý budúci rok 2018 vyprosujem hojné Božie požehnanie
a milosť. Boh, ktorý začal vo vás dobré dielo, nech ho aj sám dokončí.
Z otcovského srdca vám všetkým žehnám v mene + Otca i + Syna i + Ducha
Svätého
váš biskup Tomáš

