
Rok svatého Josefa

8. prosince 2020 – 8. prosince 2021



vyhlásil papež František při příležitosti 
150. výročí vyhlášení svatého Josefa 
ochráncem církve apoštolským listem 

„Patris corde“.

„Po Marii, Boží Matce, nemá v papežském 

magisteriu žádný světec tolik prostoru jako 
Josef, její snoubenec. Moji předchůdci 

pronikli hlouběji do poselství, které v těch 
několika větách evangelium přináší, aby 

více zdůraznili jeho ústřední roli v dějinách 
spásy. Blahoslavený Pius IX. ho prohlásil 
za „Ochránce katolické církve“, ctihodný 

Pius XII. ho představil jako „Patrona 
dělníků“ a svatý Jan Pavel II. jako 
„Ochránce Vykupitele“. Lidé se mu 

svěřují jako „patronu šťastné smrti“.
Papež František

Rok svatého Josefa

8. 12. 2020 – 8. 12. 2021



dle apoštolského listu „Patris Corde“:

Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie!
Tobě Bůh svěřil svého Syna,

do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.

Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, 

milosrdenství a odvahu,
a ochraňuj nás před každým zlem.

Amen.

Modlitba ke sv. Josefovi

Papež František



„Ve svatém Josefovi, 
nenápadném muži, který 
diskrétně a skrytě žije 

každodenní život, mohou 
všichni nalézt přímluvce, 
pomocníka a průvodce 

těžkými časy. Svatý Josef 
nám připomíná, že všichni ti, 
kdo nejsou vidět nebo jsou 

ve „druhé linii“, mají 
nezastupitelnou roli 

v dějinách spásy. Jim všem 
patří uznání a vděčnost.“

Skrytost svatého Josefa

Papež František



„Tradice nazývá Josefa otcem 
‘nejcudnějším – nejčistším’. Není 
to jen emotivní přívlastek, nýbrž 
souhrn postoje, který vyjadřuje 

opak vlastnění. 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. Uměl 

opustit střed a činit středem svého 
života Marii a Ježíše.“

Láska svatého Josefa

Papež František



1. JE PATRONEM PRACUJÍCÍCH
Svatý Josef nás může naučit, jak pracovat věrně a zodpovědně – začněme 

proto pracovní den vždy modlitbou ke svatému Josefovi. Nazaretský 
pěstoun byl pověřen zabezpečit živobytí pro Božího Syna, a tak plně 

chápe, jakým tlakům čelí lidé, kteří zajišťují své rodiny. 

2. JEHO PŘÍMLUVA JE MOCNÁ
Svatý Josef odpovídá na mnohé modlitby, ať už jde o hledání 

zaměstnání, nebo o založení rodiny. Svatá Terezie od Ježíše vysvětluje:
Jiným svatým Pán zjevně daroval milost, aby nám pomáhali v některých 
našich potřebách, ale u tohoto slavného světce je moje zkušenost taková, 
že nás všechny podporuje a že nás Pán chce naučit, že tak jako On měl 
k němu vztah na zemi, (proto, že byl Jeho strážcem a nazývá se Jeho 

otcem) tak v nebi vyslechne vše, za co oroduje u Pána.

3. JE VZOREM OTCOVSTVÍ PRO MUŽE
Bůh Otec si vybral svatého Josefa za otce Pána Ježíše – byl pověřen 
vedením, bezpečností a ochranou Božího Syna a Panny Marie. Josef 

věrně sloužil Svaté Rodině a chránil ji před každým nebezpečím. Svatý 
Josef naučil Ježíše, jak být člověkem. Pro naše otce je vzorem, jak být 

duchovními vůdci našich rodin. 

4. BYL POSLUŠNÝM OTCEM
Pokaždé, když Bůh Josefovi něco ukládal, Josef reagoval poslušností, 
která přinesla dobré plody a vyjevila velikost a krásu Božího plánu,        
Boží vůle. U Josefa si vyprošujeme tutéž podřízenost Božímu vedení.

5. BYL MUŽEM TICHA
V Bibli nenajdeme ani jedno slovo sv. Josefa. Díky tichu dokázal slyšet 
Boží hlas a rozpoznat vůli Boha Otce. Josef nám připomíná, že pokud 

chceme slyšet Boží hlas, musíme ztišit svá srdce a naslouchat.

Proč se utíkat ke sv. Josefu:

Svatý Josefe, oroduj za nás!



„Jděte k Josefovi!“ (Gen 41,55)

- pravil farao v Egyptě, když nastal hlad a 
lidé přišli prosit o obživu. Josef totiž byl 
správcem všech královských sýpek, a tak 
mohl lidem rozdílet poklady egyptských 

zásob obilí.

Církev v této větě spatřovala pobídku, aby 
věřící přicházeli ke svatému Josefovi –
vždyť on byl strážcem největších Božích 
pokladů: vtěleného Slova Ježíše Krista      

a jeho Matky Panny Marie.

Ochranou církve Josef nadále chrání
„dítě a jeho matku“ (Mt 1,24) a svou 
přímluvou nám rozdílí poklady jejich 

moci a blízkosti.

„Ite ad Ioseph!“

Svatý Josefe, přiváděj nás k Ježíši!


