
sv. Josef
pro společnou pouť otce a syna podle Apoštolského listu Svatého otce Františka - „Patris Corde“

Otcovským srdcem: tak miloval Josef Ježíše, který je ve všech čtyřech evangeliích nazýván
„synem Josefovým“. (Lk 4,22; Jan 6,42; srov. Mt 13,55; Mk 6,3)

1. Milovaný otec
Velikost svatého Josefa spočívá v tom, že byl Mariiným manželem a Ježíšovým otcem.
Stal se tak „služebníkem všeobecného záměru spásy“, jak říká sv. Jan Zlatoústý.

(In Matth. Hom, V, 3: čl. 57, 58.)

Každý otec byl nejprve synem.
- povídejte si se synem o jeho dědečcích

Naším společným Otcem je Bůh. To, jakým otcem je, můžeme vidět i v podobenství o
marnotratném synu. (Lk 15,11 - 32)

- podívejte se na tento příběh očima oce. jaká jsou jeho slova, gesta, postoje, činy ...



2. Něžný otec
Josef viděl, jak Ježíš den za dnem prospíval „moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí“ (Lk 2,52).
Stejně jako jednal Pán s Izraelem, také on jej „učil chodit, bral na svá ramena, byl otcem, který
zdvihá dítě ke svým tvářím a skláněl se k němu, aby mu dal najíst“ (Oz 11,3–4).
Ježíš vnímal v Josefovi Boží něhu: „jako se smilovává otec nad syny, tak se smilovává Hospodin
nad těmi, kdo se ho bojí“ (Žl 103,13).

Pravda, která je od Boha, nás neodsuzuje, nýbrž přijímá, objímá, podpírá a odpouští nám. Pravda
se nám vždycky ukazuje jako milosrdný Otec z podobenství (Lk 15,11–32): vychází nám vstříc,
vrací důstojnost, postaví nás na nohy a vystrojí nám hostinu, protože: „tento můj syn byl mrtev, a
zase žije, byl ztracen, a je zase nalezen“ (v. 24).

V podobenství o Marnotratném synu je zobrazena zkušenost syna s něžnou a milosrdnou
láskou svého otce

- jak tuto lásku v podobenství vnímáte ?
- zažili jste ji se svým otcem ?



3. Poslušný otec
Podobně jako Bůh jednal s Marií, když jí zjevil svůj plán spásy, zjevil svoje plány také Josefovi;
udělal to prostřednictvím snů, které jsou v Bibli, jakož i u všech starobylých národů, považovány za
prostředky, kterými zjevuje Bůh svou vůli. (Srov. Gn 20,3; 28,12; 31,11.24; 40,8; 41,1-32; Nm 12,6;
1 Sam 3,3-10; Dan 2,4; Job 33,15.)

V našem životě častokrát dochází k událostem, jejichž smysl nechápeme. Naší první reakcí je
mnohdy zklamání a vzpoura. Josef nechává stranou svoje úsudky, aby dal prostor tomu, co se
děje a co pro něj může vypadat záhadně. Událost přijímá, přebírá za ni zodpovědnost a smiřuje se
se svým životním údělem. Pokud svůj životní úděl nepřijmeme, nedokážeme jít dál, protože
budeme vždycky v zajetí svých očekávání a následných zklamání.

Svatému Lukášovi záleží zvláště na tom, aby zdůraznil, že Ježíšovi rodiče dbali na všechny
předpisy Zákona: obřad Ježíšovy obřízky, Mariino očištění po porodu a zasvěcení prvorozeného
Pánu (srov. Lk 2,21–24).15
V každé okolnosti svého života dokázal Josef vyslovit svoje „fiat“, jako Maria při Zvěstování a Ježíš
v Getsemanech.

Bůh k nám mluví různými způsoby, nejen sny
- s jakými “druhy komunikace” máte zkušenosti ?
- co děláte, když něčemu nerozumíte ?



4. Přívětivý otec – Otec, který přijímá
Josef přijímá Marii, aniž by si kladl jakékoli podmínky. Důvěřoval andělovým slovům. „Ušlechtilost
jeho srdce mu umožňuje, aby všechno, co se naučil ze Zákona, podřídil lásce. Dnes, v tomto
světě, kde zjevně dochází k psychologickému, verbálnímu i fyzickému násilí na ženě, se Josef
ukazuje jako uctivý, delikátní muž, který, ač nemá všechny informace, se rozhoduje pro Mariino
dobré jméno, pro její důstojnost a život. V pochybnostech o tom, jak nejlépe si počínat, mu Bůh
osvícením jeho úsudku pomáhá, jak se rozhodnout.“ (Promluva při beatifikační liturgii, Kolumbie (8.
září 2017), in AAS 109 (2017), 1061)

V našem životě častokrát dochází k událostem, jejichž smysl nechápeme. Naší první reakcí je
mnohdy zklamání a vzpoura. Josef nechává stranou svoje úsudky, aby dal prostor tomu, co se
děje a co pro něj může vypadat záhadně. Událost přijímá, přebírá za ni zodpovědnost a smiřuje se
se svým životním údělem. Pokud svůj životní úděl nepřijmeme, nedokážeme jít dál, protože
budeme vždycky v zajetí svých očekávání a následných zklamání.

Jako Bůh řekl našemu světci: „Josefe, synu Davidův, neboj se“ (Mt 1,20), jako by opakoval i nám:
„Nebojte se!“ Je třeba odložit vztek i zklamání a dát prostor tomu, co jsme si nevybrali, a přece se
to děje, nikoli se světskou rezignací, nýbrž s velkou odvahou. Když takto život přijmeme,
pronikneme k jeho hlubšímu smyslu. Život každého z nás může znovu zázračně nastartovat,
najdeme-li odvahu žít ho podle evangelia. Nezáleží na tom, jestli se zdá, že se vše zvrtlo a něco je
už nevratné. Bůh může dát rozkvést květům na poušti. Třebaže nám naše svědomí něco vyčítá,
Bůh „ví všechno dokonaleji a lépe než naše svědomí“ (1 Jan 3,20).

Ctnosti vojáka jsou: odpovědnost, obětavost, odvaha, spravedlnost a čest
- jaké ctnosti jsou podle vás důležité ?
- Jak se chovat ke slabším ?



5. Otec odvážně vynalézavý
Při četbě evangelií o Ježíšově dětství nás napadne otázka, proč Bůh nezasáhl přímo a jasně. Bůh
však zasahuje skrze události a lidi. Josef je člověk, skrze kterého se Bůh stará o počátky dějin
vykoupení. On je opravdovým „zázrakem“, kterým Bůh zachraňuje Dítě a jeho matku. Nebe
zasahuje a důvěřuje v odvážnou vynalézavost tohoto muže: přišel do Betléma, a když nenašel
příbytek, kde by Maria mohla porodit, uklidí a připraví stáj, aby se stala pokud možno útulným
místem Božímu Synu, přicházejícímu na svět (srov. Lk 2,6–7). Před hrozbou Heroda, který chce
dítě zabít, je Josef opět ve snu varován, aby je bránil. Uprostřed noci zorganizuje útěk do Egypta
(srov. Mt 2,13–14).

Na konci každé události, jejíž protagonistou je Josef, evangelium popisuje, že vstal, vzal s sebou
Dítě a jeho matku a učinil, jak mu bylo přikázáno (srov. Mt 1,24; 2,14.21).
Zdá-li se někdy, že nám Bůh nepomáhá, neznamená to, že nás opustil, ale že důvěřuje nám a
tomu, co dokážeme vymyslet, vynalézt, vyřešit.

Jako chlapi (otec i syn) jste již vyřešili spoustu problémů, které se vám postavili do cesty.
Zavzpomínejte.

- na co jste sami nejvíce pyšní, že jste to zvládli ?
- na co jste pyšní u svého otce / syna ?



6. Pracující otec
Další vlastnost, kterou se svatý Josef vždy vyznačoval již od dob první sociální encykliky Lva XIII.
Rerum novarum, je jeho vztah k práci. Svatý Josef byl tesař, který poctivě pracoval, aby zajistil
živobytí své rodině. Od něho se Ježíš naučil hodnotě, důstojnosti i radosti z toho, co znamená jíst
chléb – plod vlastní práce.

Práce se stává účastí na samotném díle spásy, příležitostí k uspíšení příchodu království, rozvoje
vlastního potenciálu a kvalit službou společnosti a pospolitosti. Práce se stává příležitostí nejen k
seberealizaci, nýbrž také k realizaci rodiny – základní buňky společnosti.
Pracující člověk, ať už je jeho úlohou cokoli, spolupracuje se samotným Bohem, stává se tak
trochu spolu-stvořitelem světa.

Povídejte si o práci vašich otců (i matek)
- co děláte rádi a proč ? (nejen zaměstnání)
- s jaké vaší společné práce jste měli největší radost ?



7. Stín otce
Otcem se člověk nerodí, nýbrž se jím stává. Nelze se jím stát pouhým přivedením dítěte na svět,
nýbrž zodpovědnou péčí o ně. Pokaždé, když na sebe někdo vezme zodpovědnost za život
někoho druhého, stává se tak v určitém smyslu jeho otcem.

Být otcem znamená připravit dítě na život, na realitu. Nikoli je zadržovat a věznit, nikoli vlastnit,
nýbrž naučit ho rozhodování, svobodě a hledáním řešení. Možná proto tradice nazývá Josefa
otcem „nejcudnějším - nejčistším“. Není to jen emotivní přívlastek, nýbrž souhrn postoje, který
vyjadřuje opak vlastnění. Cudnost je svoboda od majetnictví ve všech oblastech života. Láska je
skutečně láskou tehdy, je-li cudná. Láska, která chce vlastnit, je v posledku vždy nebezpečná:
uvězňuje, dusí a činí nešťastnými. Sám Bůh miluje člověka čistou láskou, dává mu také svobodu
pochybit a stavět se na odpor. Logika lásky je vždy logikou svobody, a Josef dovedl milovat
mimořádně svobodně. Nikdy nestavěl do středu sebe.

Na konci naší pouti se znovu vracíme k našim otcům. Jsme jejich dědici, ale ne kopie.
Každý muž kráčí vlastní cestou.

- co z vašeho dědictví po otci je pro vás důležité tak, že to chcete zachovat ?
- co byste rádi k tomuto dědictví přidali ?
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Ježíš řekl: „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem“ (Mt 11,29). Stejně tak oni jsou
příkladem pro život hodný následování. Svatý Pavel vybízí doslova: „Buďte takoví, jakým jsem já!“

(1 Kor 4,16).29 Svatý Josef to říká svým výmluvným ztišením.
Svatý Augustin si při pohledu na příklad tolika světců a světic klade otázku: „To, co dokázali tito

lidé, ty nedokážeš?“ A tak dospěl k definitivnímu obrácení, když zvolal: „Pozdě jsem si tě
zamiloval, kráso tak dávná a přece tak nová, pozdě jsem si tě zamiloval!“30 Nezbývá než vroucně

prosit svatého Josefa o tu největší milost: o své obrácení.
Na něj se obracíme svou modlitbou:

Buď pozdraven, ochránce Vykupitele,
a snoubenče Panny Marie.

Tobě svěřil Bůh svého Syna,
v tebe vložila Maria svou důvěru.
S tebou se Kristus stal člověkem.
Ó svatý Josefe, buď otcem i nám

a veď nás cestou života.
Vypros nám milost, milosrdenství a odvahu,

a ochraň nás před každým zlem. Amen.


