
      Svátek Svaté rodiny 

Sir 3,3-7.14-17 
Kol 3,12-21 
Mt 2,13-15.19-23 

„Když mudrci odešli, zjevil se Josefovi ve snu anděl…“ (Mt 2,13). Všichni máme nějaké sny, všichni máme přání: malá, dětinská, ale i 
velká, ta nejhlubší. I Josef s Marií měli své společné sny: chtěli založit rodinu, zabezpečit si živobytí dobrou tesařskou prací, vychovat 
děti, spoustu dětí… Jenže pak je Bůh potřeboval… a život se jim, i se všemi jejich sny, obrátil vzhůru nohama. 
 

Na Štědrý večer nás jistě znovu přemohla atmosféra Vánoc: romantika, něha, tichá radost, dojetí. A je dobré a je správné, že tomu tak 
bylo. Je hezké představovat si anděly s harfou poletující nad jeskyní, pastýře poklekající před jesličkami… ale na druhý den ráno nebyla 
po andělech a pastýřích ani stopa. Začíná všednost. Obyčejný každodenní „boj“. Rodinné starosti, námaha, práce. Dnes jsme příliš na-
vyklí rozdělovat čas na všední dny a svátky. Jedna věc je každodenní, neustále se opakující a nudné ubíhání času, něco úplně jiného je 
ale radostně prožívané volno, prázdniny, svátky. Jako bychom žili jen o víkendu. V neděli si utrhneme těch padesát minut na mši, ale v 
týdnu jsme už zase zahlceni povinnostmi. Nazaret nás ale učí tomu, že Bůh přišel přebývat do domu, do domova, do rodiny, že o osudu 
našich životů se rozhoduje v rodině, že ty podstatné a rozhodující věci se odehrávají ve vztazích, že skrze všednost a opakovaní každo-
denních věcí, prací, studia… můžeme uskutečňovat a šířit Boží království, udělat mystickou zkušenost, poznávat Boha. Učí nás, že to 
podstatné se odvíjí v každodenní odvaze jednoho, dvou, mnoha… zamilovaných stvoření, kteří s sebou dokáží „vzít“ (srv.: Mt 2,13-14) 
životy druhých. Nevšední novost křesťanství spočívá právě v jeho absolutní všednosti!  

 

„Vstal tedy, vzal v noci dítě i jeho matku, odebral se do Egypta…“ (Mt 2,14). Bůh, který utíká. V noci. Protože anděl nakázal utéct. Bez 
garancí. Aniž by naznačil cestu, dobu, po kterou bude vyhnanství trvat, jistotu budoucnosti… Jelikož Bůh nás neosvobozuje od vyhnan-
ství, ale ve vyhnanství. Jelikož Bůh nás neušetří pouště, ale dá nám sílu právě v ní. Jelikož Bůh nás neuchrání noci, ale uprostřed ní. Jo-
sef má tři sny (viz Mt 1,20-21; Mt 2,13-15; Mt 2,19-20). A vždy jde jen o náznak, nikdy nedostane plnost informací zaručujících jistotu. A 
přesto vždy odchází a nežádá, aby mu bylo všechno hned jasné. Má jen tolik světla, kolik potřebuje k prvnímu kroku, tolik síly a odvahy, 
aby přečkal první noc. Ví, že se vydává na cestu plnou nebezpečí, zákrut a snů, ale také ví, že tím vším se táhne červená nit, jejíž počá-
tek i konec je pevně v Božích rukou. Josef je prvotinou všech, kteří na sebe berou životy druhých, kteří sní o tom, aby byli milováni a 
mohli milovat. A radostná zvěst Vánoc spočívá právě v tom, že od nynějška s námi toto nejlidštější přání a sen sdílí i Bůh.  

Vzal v noci dítě i jeho matku…  

Mt 2,14 

 

„Všechno musím svěřit do jeho rukou, protože on ví, co má ze mě udělat, z mé modlitby, z mého utrpení.“  

o. Mario Borzaga, omi 


