Promluva generálního vikáře brněnské diecéze Mons. Jiřího Mikuláška
při bohoslužbě přenášené v přímém přenosu Českým rozhlasem
Svátek Svaté Rodiny 28. prosince 2003
            Když je v církevním kalendáři napsáno František, Václav nebo Zdislava, víme, že mají svátek všichni, kdo nosí toto jméno. Když dnes čteme v  kalendáři, že je Svaté Rodiny, víme, že dnes mají svátek všechny rodiny! Přeji tedy všem rodinám a všem jejich členům k dnešnímu svátku, aby jejich společný život byl proteplený láskou, jaká byla ve Svaté Rodině – v rodině, ve které žil Ježíš s Marií a Josefem.
            O svátcích si obvykle více uvědomujeme a více si to také navzájem projevujeme, co pro nás naši blízcí znamenají. Dnes bychom si chtěli víc uvědomit (a také si to třeba navzájem říct), co pro nás znamená rodina. Je pro nás důležitá nebo je to něco už překonaného a zastaralého bez čeho se může člověk klidně obejít? 
            Vánoce jsou oslavou Boha, který se stal člověkem, aby znovu vnesl Boží řád do porušeného světa. Měli bychom se tedy nejprve ptát, co znamená rodina pro Boha. 
            Hned na začátku bible můžeme číst, že Bůh dovršil stvoření založením rodiny, kterou stvořil, aby byl ve světě obrazem jeho lásky. Rodina je tedy přímo vepsána do struktury lidské bytosti. 
            Vánoce nám připomínají, že když se Bůh stal člověkem, obklopil se rodinou. Jan Amos Komenský nazývá rodinu dílnou lidskosti.
            A svoje veřejné působení zahájil Ježíš zázrakem při oslavě založení nové rodiny. Zřejmě tím chtěl také říct, odkud musí začít obnova společnosti. 
            Bůh tedy s rodinou počítá!
            Na začátku rodiny stojí láska, kterou muž a žena před oltářem sobě navzájem i svým potomkům neodvolatelně až do konce svého života. Je to jakoby společně zasadili mladý stromeček, který postupně vyroste v košatý strom, jehož koruna se stále rozšiřuje: rodiče, děti, babičky a dědečkové, vnukové a vnučky, strýcové a tety, bratranci a sestřenice, snachy a zeťové… Tuto jemnou síť vztahů drží pohromadě láska a věrnost těch dvou na začátku! Jestliže se rozejdou – to vše se rozpadá. A to je velká škoda pro celou společnost, protože tato šířeji chápaná rodina je i kusem společnosti. Jestliže církev hájí věrnost a čistotu, je to  nenahraditelná služba společnosti, má-li být zdravá. 
             V naší společnosti jsou už mnozí, kteří nemají s životem v rodině vůbec žádnou zkušenost. Jak mohou vytvořit trvalé vztahy děti, které za svoje dětství zažijí tři různé tatínky? Vyrůstají lidé bez zdravých vztahů, které jim nahrazuje pejsek, počítač nebo herní automat, parta nebo rádoby družná atmosféra hospod. 
           Jeden konkrétní příklad: Přijali manželé do pěstounské péče dva a půlleté děvčátko. Tatínka, maminku, ostatní děti v  té rodině, každého, kdo tam přišel, muž nebo žena dospělý nebo dítě, každého oslovovala “teto”, protože se s nikým jiným nesetkalo než s “tetami” v ústavu.  Jak budou moci děti, které vyrůstají mimo prostředí rodiny samy rodinu založit? 
           Co to vůbec znamená “založit rodinu”? Toto úsloví označuje něco, co má přetrvat, vydržet, co dává pocit bezpečí a jistoty, něco, co má základy! Mnoho tatínků a maminek dnes rodinu nezakládá a ani necítí nutnost dát svému vztahu nějakou trvalou podobu. Prostě spolu žijí doku jim to vyhovuje. Jejich vztah nemá základy. Je jako dům postavený na písku lidské náladovosti. Právem litujeme lidi, kteří při povodních přišli o dům, ale daleko větší neštěstí je, když se zhroutí vztah mezi otcem a matkou a děti přijdou o domov! Děti, které nenacházejí  přirozenou oporu v rodičích, vyrůstají v ovzduší nejistoty a ohrožení. Snadno pak propadají zoufalství, jsou ke všem lidem nedůvěřivé - (nedovedou se pak ani svěřit Bohu) – uchylují se k drogám a k násilí. Nahodilý slepenec stále se měnících vztahů stírá rozdíl mezi volným soužitím  a rodinou. Čistota a věrnost jsou pak jen prázdnými slovy jakoby mimo skutečnost.
           Před několika dny řekla ta holčička, co při příchodu do pěstounské rodiny všechny oslovovala “teto”: Mě se nejvíc líbí, když jsme doma. Když přijdeme někam jenom na návštěvu, musíme se nejprve seznámit a pak se můžeme spolu chvilku hrát. Doma se už všichni známe a můžeme si spolu hrát třeba pořád.” To je dětsky vyjádřený pocit domova. 
            Na jakých základech se má stavět, aby děti mohly mít rodinu, která poskytuje bezpečí a teplo domova? Láska, úcta a věrnost. Ale tyto hodnoty nejsou v naší společnosti příliš ceněny! Nepřekvapuje, že nedávno jeden český novinář nazval výzvy sv. otce k čistotě a věrnosti blábolem. Oč méně jsou tyto hodnoty uznávány a ceněny, o to víc je potřebné svědectví křesťanů, které Ježíš poslal do světa, aby byli kvasem, solí a světlem. Je to nevděčný ale nadmíru potřebný úkol ve společnosti, v níž církev je obětí dlouhá desetiletí pěstované nenávisti a nepřátelství a důvěra v ni je stále podkopávána. Není to tolik ztráta pro církev jako spíš pro společnost, protože boj proti ní, proti Kristu, proti Bohu je vždy bojem proti člověku. Papež Pavel VI. řekl kdysi mladým lidem: “S Kristem pro člověka, bez Krista nebo proti Kristu – proti člověku.
           Jestliže tedy dnes rodina není v naší společnosti příliš ceněna, je to velký úkol pro křesťanské rodiny v roce rodiny, do kterého vstupujeme Sv. otec v apoštolském listě “O rodinném společenství” vyzývá: “Rodiny, buďte tím, čím jste!”             
           Svatá Rodina je symbolem hodnot, které jsou pro člověka důležité a nenahraditelné i dnes, i když žijeme v jiné době a v jiné společenské situaci. Bez těchto hodnot se neobejde ani naše společnost, mají-li v ní vyrůstat lidé rozvinutí do autentické lidské plnosti. Když církev ukazuje na Svatou Rodinu jako na vzor pro rodiny a pro všechny lidské vztahy, neznamená to, že chce vrátit vývoj nazpět! Naopak, říká, že je třeba jít vpřed, aby se  v nových podmínkách 21. století uplatnilo to, co zůstává stále platné. 
             V každé době bude třeba pro všechny manžele a otce  věrnosti, odpovědnosti a účasti na všech rodinných starostech, jak to vidíme u svatého Josefa. 
             V každé době bude třeba pro každou manželku a matku bude P. Maria výzvou k uplatnění své rovnocennosti a vlastní totožnosti, odvahy stát se osobností a hledat uplatnění svých vzácných darů ve službě společnosti při zachování nenahraditelného poslání v rodině. 
             V každé době mohou děti najít v Ježíši vzor, jak se uplatnit jako nová generace a přitom neztratit kontinuitu s tím co vytvořily předchozí generace. Ježíšova odpověď  v dnešním evangeliu vypadá na první pohled jako roztržka s rodiči. Ve skutečnosti je to však projev samostatnosti  a odpovědnosti. Evangelista přece dodává, že odešel s rodiči do Nazareta a byl jim poddán. Jeho lidství bude ještě dál dozrávat v prostředí rodiny, ale nyní už v uvědomělé poslušnosti při vzájemné rovnocennosti všech členů rodiny i podřízenosti s ohledem na naplnění vůle Boží.
              Bible popisuje založení rodiny těmito slovy: “Bůh stvořil člověka jako svůj obraz, jako o obraz Boží ho stvořil, stvořil člověka jako muže a ženu. Bůh jim požehnal slovy: Rozplozujte se a rozmnožujte se, naplňte zemi a podmaňte si ji!” 
              Svatý otec řekl manželům při jubileu  rodin: “ Rodina je veliký dar. Spočívá na ní Boží požehnání, které v sobě nese stvořitelskou regenerační sílu. Ta může odstranit každou únavu a dát vašemu daru novou svěžest.” Ukázal tím, že obnova rodin spočívá v návratu ke zdroji lásky, kterým je sám Bůh.

