
Z www.pastorace.cz jsme převzali některé myšlenky, které bychom mohli zapojit do našeho 

uvažování, kdo jsme a kam jdeme v roce 2021 (texty jsou silně zkráceny) 

Sv. Josef mohl Ježíše nosit na rukou, líbat ho a starat se o něho jako jeho pěstoun. Může nám 

v mnohém pomoci. 

 

Je pomocí pro lidi druhé linie 

„Kolik jen lidí denně prokazuje trpělivost a dodává naději, snaží se nerozsévat paniku, nýbrž 

sdílenou odpovědnost“ píše papež. Právě tak jako sv. Josef, muž stojící mimo pozornost, 

„diskrétní a skrytý člověk“, v němž můžeme hledat „přímluvce, pomocníka a průvodce těžkými 

časy“. Svatý Josef nám připomíná, že všichni ti, kdo se zdánlivě skrývají nebo jsou v „druhé 

linii“, mají výjimečně činný podíl na dějinách spásy. 

 

Pomáhá nám dávat prostor tomu, co jsme si sami nezvolili, ale potkalo nás to 

Mariin snoubenec je také tím, kdo v důvěře v Pána přijímá do svého života události, kterým 

nerozumí. Nepoddává se zklamání, nereaguje vzpourou, nechává stranou své úsudky, „neupadá 

do trpné rezignace, nýbrž odvážně a statečně se nasazuje“. Jakoby nám Bůh skrze sv. Josefa 

opakoval: „Nebojte se!“ Vede nás k tomu, abychom se statečností zakořeněnou v naději dávali 

prostor tomu, co jsme si sami nezvolili. „Takovýto způsob akceptace života nás uvádí do 

hlubšího smyslu. Život každého z nás se může zázračně obrodit, najdeme-li odvahu jej žít podle 

toho, co nám ukazuje evangelium. A nezáleží na tom, zda se všechno zvrtlo špatně a zda už je 

něco nevratné. Bůh může dát rozkvést květům mezi kameny,” píše František v listu “Patris 

corde”… 

Josef nás tedy učí, že věřit neznamená nacházet snadná „útěšná řešení“; on totiž „nehledal 

zkratky“, nýbrž stavěl se čelem ke skutečnosti a přijímal za ni odpovědnost. Podobně také jeho 

příklad vede k přijímání druhých, takoví, jací jsou, a “k náklonnosti ke slabým, protože Bůh 

volí to, co je slabé“. 

 

Pomáhá nám modlit se o tvůrčí odvahu měnit naše problémy v příležitosti 

Apoštolský list dále vyzdvihuje „tvůrčí odvahu“ sv. Josefa, která „umí měnit problém v 

příležitost a vždycky dává přednost důvěře v Prozřetelnost. Zdá-li se někdy, že nám Bůh 

nepomáhá, neznamená to, že nás opustil, nýbrž že důvěřuje nám a tomu, co můžeme navrhnout, 

vynalézt a najít.“ 

 

Oroduj za nás, svatý Josefe, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. 

(LFK) 
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APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIE DEKRET (výňatek z listu) 

 

a. — Svatý Josef, opravdový muž víry, nás povzbuzuje, abychom znova našli úzký synovský 

vztah s Otcem, obnovili svou věrnost modlitbě, disponovali se k naslouchání 

a s hlubokým rozlišováním odpovídali na Boží vůli. Plnomocný odpustek se proto uděluje 

všem, kdo budou aspoň půl hodiny meditovat o modlitbě Páně nebo se aspoň jeden den budou 

účastnit pobytu v duchovním ústraní, který bude obsahovat meditaci o svatém Josefovi. 

  

b. — V evangeliu se svatému Josefovi dává titul „muž spravedlivý“ (Mt 1,19). Josef je 

opatrovník „důvěrného tajemství, které je v hlubině srdce a duše“ — má totiž účast na Božím 

tajemství, a je proto mimořádným patronem vnitřního prostoru člověka; pobízí nás, abychom 

znovu objevili sílu mlčení, prozíravosti a spolehlivosti při plnění svých povinností. 

Ctnost spravedlnosti, kterou Josef tak skvělým způsobem uplatňoval, je plné přilnutí k 

božskému zákonu, totiž zákonu milosrdenství, „protože Božímu milosrdenství přísluší 

naplňovat skutečnou spravedlnost“. A proto se bude moci dostat daru plnomocného 

odpustku také těm, kdo podle příkladu svatého Josefa vykonají skutek milosrdenství — ať 

tělesný nebo duchovní. 

  

c. — Zvláštním znakem Josefova povolání bylo, že se stal opatrovníkem Svaté rodiny 

z Nazareta, snoubencem blahoslavené Panny Marie a Ježíšovým otcem z hlediska zákona. 

Aby byly všechny křesťanské rodiny naléhavě povzbuzeny k tomu, aby znova tvořily 

příklad důvěrného společenství, lásky a modlitby, který byl plně přítomen u Svaté 

rodiny, uděluje se plnomocný odpustek věřícím, kteří se v rodinách nebo jako snoubenci 

pomodlí posvátný růženec. 

  

d. — Boží služebník Pius XII. ustanovil 1. května 1955 svátek svatého Josefa dělníka – „s tím 

úmyslem, aby všichni lidé viděli důstojnost práce a aby se jí inspiroval sociální život a 

příslušné zákony založené na rovném rozdělení práv a povinností“. Plnomocný odpustek 

tedy bude moci obdržet každý, kdo každý den svěří své snažení pod ochranu svatého Josefa, 

a kterýkoli věřící, který bude přímluvu nazaretského dělníka vzývat v tom smyslu, aby každý, 

kdo si hledá práci, ji byl schopen najít a aby práce všech byla důstojnější. 

  

e. — Svatá rodina na útěku do Egypta nás učí, že „Bůh je tam, kde je člověk v nebezpečí, tam, 

kde člověk trpí, kde utíká, zakouší odmítání a opuštěnost“. Plnomocný odpustek se tedy 

uděluje věřícím, kteří se pomodlí litanie ke svatému Josefovi (v latinské tradici) nebo 

akathist ke svatému Josefovi, celý anebo aspoň jeho přiměřenou část (v tradici byzantské), 

anebo jinou zvláštní modlitbu ke svatému Josefovi z jiných liturgických tradicí, 

 

          Luboš Kolafa 


