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„Nevzpomínám si, že bych svatého Jo-
sefa někdy o něco prosila, a on by to ne- 
udělal. Je obdivuhodné, jak velké milosti 
mi Bůh udělil prostřednictvím tohoto 
blaženého světce, z  jakých nebezpečí 
těla i  duše mě vysvobodil! Zdá se totiž, 
že jiným světcům Pán prokázal milost, 
že  pomáhají v  jedné potřebě, s  tímto 
slavným světcem mám však zkušenost, 
že pomáhá ve všech.
Tím nám chce Pán dát na  srozumě-
nou, že jako mu on sám byl podřízen 
na  zemi  – vzhledem k  tomu, že Josef 
mohl Ježíšovi přikazovat, protože byl 
považován za  jeho otce –, tak i  v  nebi 
koná vše, oč jej svatý Josef žádá.

Milada J. Burgerová

9DNÍ
RUKU V RUCE 
SE SVATÝM

JOSEFEM
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Pro lásku Boží prosím, aby to vyzkoušel 
každý, kdo by mi nevěřil, a z vlastní zku-
šenosti zjistí, jak velkým dobrem je utí-
kat se k  tomuto slavnému Patriarchovi 
a mít k němu úctu.“

sv. Terezie od Ježíše

„Církev ho znovu objeví!
(Sv. Josef) stojí v  budoucnosti, nikoli 
v minulosti. Věřím tomu tím spíš, že jeho 
znovuobjevení bude naprosto normál-
ním důsledkem prozření, které prožívá 
naše doba, totiž objevu Mariina duchov-
ního mateřství. Když lépe nahlížíme 
vztah Maria – církev, objasňuje se nám 
také role svatého Josefa.“

Marta Robinová

BOŽÍ SLOVO

S narozením Ježíše Krista to bylo takto: 
Jeho matka Maria byla zasnoubena s Jo-
sefem. Ale dříve, než spolu začali bydlet, 
ukázalo se, že počala z  Ducha Svatého. 
Protože její muž Josef byl spravedlivý 
a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se taj-
ně se s ní rozejít. Když už to chtěl udělat, 
zjevil se mu ve snu anděl Páně a  řekl: 
„Josefe, synu Davidův, neboj se k  sobě 
vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, 
které počala, je z Ducha Svatého.“ Když 
se Josef probudil ze spánku, udělal, jak 
mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu 
k sobě.

Mt 1,18-20.24

1.
den

Josefovo „staň se“
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ROZJÍMÁNÍ

Podobně jako jeho snoubenka Maria, 
i Josef prožije v jednom okamžiku ži-
vota své „zvěstování“, Boží iniciativu, 
která navždy změní jeho osud.
Je zamilovaný do krásné a čisté dívky, 
s  níž plánuje prožít prostý, obyčejný 
život. Zcela nečekaně se však situace 
mění a  převrací jeho plány naruby. 
Josef nerozumí a  prožívá velký ne-
klid, tápání a  utrpení – až do chvíle, 
kdy ve snu skrze anděla zasáhne Bůh 
a vnese do situace světlo.
Josef, stejně jako Maria, má svobo-
du se rozhodnout, zda výzvu přijme. 
Velikost Božího plánu převyšuje 
jeho chápání; anděl ho však ujišťuje, 
aby se nebál. A  Josef s  důvěrou říká 
své fiat, „staň se“. Přijímá tedy svou 
snoubenku podruhé, ale nově: s úctou 
k tajemství, které v sobě Maria nese. 
Rodí se mezi nimi nová kvalita lásky, 

ale i nové poslání služby Dítěti, jež má 
přijít na svět.
Velikost člověka se zpravidla nejvíce 
projeví tváří v tvář obtížným výzvám, 
v náročných podmínkách. Tento oka-
mžik nám proto umožňuje zahlédnout 
tajemství Josefova srdce a vytušit, ko-
lik v něm bylo ryzosti bez spekulace, 
důvěry bez manipulace a prostoty bez 
vytáček. Stejně jako Maria je blahosla-
vený, protože Boží slovo „slyšel a za-
choval“ (srov. Lk 11,28).

OČIMA BOŽÍCH PŘÁTEL

Když se Maria po třech měsících 
znovu setká s  Josefem, ten prožije 
dramatickou chvíli života, protože 
u  své snoubenky vidí první známky 
mateřství. Co se odehrálo v  duši to-
hoto spravedlivého? Zapochyboval 
o  Marii? Ne, nemohl podezřívat tu, 
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o níž věděl, že je naprosto čistá. Duše 
mají svou vůni: svatost se prozradí. 
Jsou gesta, která neklamou, slova, 
která by člověk sám nenašel, přízvuk, 
který nenapodobí. Jsou duše, u nichž 
člověk vycítí, že přetékají láskou vyvě-
rající z pramene, z ráje. Josef vdecho-
val tuto vůni. Nemohl zapochybovat 
o  té, již miloval víc než svůj život. 
Ale nemohl zapochybovat ani o tom-
to mateřství, které se už ohlašovalo 
a způsobilo mu problém svědomí. Má 
poslechnout vlastní srdce, hluboký 
instinkt, bezpečnou intuici, anebo 
neúprosné zákony svého lidu, jež byly 
rovněž hlasem Božím? Bůh dovolí, že 
Josef najednou nedokáže proniknout 
tajemství této čisté a průzračné duše, 
která mu již darovala své srdce.
Nebe se však nad Josefem smilovalo. 
Ve snu se mu zjevil anděl Páně a řekl 
mu: „Neboj se přijmout Marii, svoji 
manželku; neboť dítě, které počala, 

je z  Ducha Svatého“ (Mt 1,20). Jaký 
to byl záblesk za noci, jaký rozbřesk! 
Dokážeme si představit, co pro Josefa 
znamenala tato jasná noc? Když se 
s  ním Maria za časného rána setka-
la, pochopila vše i beze slov. Josefův 
obličej zářící štěstím mluvil za něho. 
A  jaké asi „Magnificat“ Josef zazpí-
val! I jemu právě učinil Pán veliké 
věci: shlédl na jeho pokoru a  shledal 
ho hodným „přijmout Marii“. Jaký 
poklad byl svěřen do jeho ochrany, 
jakého poslání se mu dostalo! Jose-
fova sláva spočívá cele v  této volbě. 
I on nalezl milost před Bohem a příští 
pokolení ho budou blahoslavit.

kard. Léon Joseph Suenens
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Podnět pro život

Mohu se zamyslet nad tím, jak naslou-
chám Božímu slovu, hledám v  něm od-
pověď pro svůj život a nakolik se dávám 
k dispozici Boží službě a jeho záměrům.

Modlitba

Dobrý Otče, věřím, že i pro mě máš při-
pravený plán lásky a  říkáš mi, abych se 
nebál(a). Na přímluvu svatého Josefa mi 
prosím daruj čisté a otevřené srdce, které 
je vnímavé ke tvému slovu a ochotně ho 
vtěluje do svého života. Skrze Krista, na-
šeho Pána. Amen.

* Možnost přidat některou z modliteb ze stran 62–66.

BOŽÍ SLOVO

Když mudrci odešli, zjevil se Josefovi 
ve snu anděl Páně a řekl: „Vstaň, vezmi 
dítě i  jeho matku, uteč do Egypta a zů-
staň tam, dokud ti neřeknu.“ Vstal tedy, 
vzal v  noci dítě i  jeho matku, odebral 
se do Egypta a byl tam až do Herodovy 
smrti.
Když Herodes zemřel, zjevil se v Egyptě 
Josefovi ve snu anděl Páně a řekl: „Vstaň, 
vezmi dítě i  jeho matku a  jdi do izrael-
ské země, protože ti, kdo ukládali dítěti 
o život, už zemřeli.“ Vstal tedy, vzal dítě 
i  jeho matku a  odebral se do izraelské 
země. 

Mt 2,13-15.19-21

2.
den

Muž činu
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