
1. deň ráno 

Veriť so sv. Jozefom  

Chceme sa zamýšľať, meditovať a prehĺbiť svoju 

vieru na príklade sv. Jozefa. Viera, nádej a láska, 

tieto tri božské čnosti, tvoria základ 

kresťanského života. Je tak veľmi dôležité aj v 

tejto dobe mať vieru, nádej a lásku. Je to dôležité 

v každej dobe, ale viac v kríze, keď sa človek cíti 

ohrozený viac ako inokedy, keď môže akoby 

siahnuť na dno toho, čo to znamená veriť, čo 

znamená dúfať, čo znamená milovať. Viera v 

živote sv. Jozefa Viera nie je niečo statické. Je to 

proces, cesta, dozrievanie. Tak to bolo aj v živote 

Panny Márie. Ján Pavol II. v Redemptoris mater 

hovorí o tom, že Mária napredovala na ceste 

viery. To znamená, že aj Mária dorastala vo viere 

a verne zotrvala v jednote so svojím synom až po 

kríž. A hneď na začiatku tohto putovania sa 

Máriina viera stretla s vierou Jozefa. Na začiatku 

je viera Márie a viera Jozefa. Ak Alžbeta povedala 

o Panne Márii „blahoslavená je tá, ktorá uverila“, 

v určitom zmysle možno toto blahoslavenstvo 

vzťahovať aj na sv. Jozefa, lebo v rozhodujúcom 

momente kladne odpovedal na Božie slovo, ktoré 

mu bolo povedané. Ján P. II. napísal exhortáciu o 

sv. Jozefovi r. 1989 Redemptoris custos, teda 

„Strážca Vykupiteľa“ v ktorej hovorí, že Jozefova 

viera sa musela rozvíjať. To, čo urobil, je 

najčistejšia poslušnosť 2 viery. To, čo Jozef urobil 

pri zvestovaní aj pri okolnostiach okolo 

zvestovania, je poslušnosť viery. Sv. Jozef sa stal 

„správcom Božieho tajomstva“ cez poslušnosť 

viery. A tu sa môžeme zastaviť a porozmýšľať. Je 

to prvý dôležitý bod: Aj mne Boh niečo zveril. 

Každému z nás niečo zveril. Každý z nás je 

správca. Čoho? V určitom zmysle môžeme 

povedať: Božieho tajomstva. V tej našej 

konkrétnej situácii. Na to si každý z nás môže 

sám odpovedať. Ja som správca a ako správca 

mám mať poslušnosť viere. Mám sa stať 

ochrancom tajomstva viery. Ale mohli by sme 

povedať, že každý z nás má byť ochrancom viery 

– chrániť vieru v sebe. A keď nám Pán Boh dá tú 

milosť, chrániť vieru tých, ktorí sú nám zverení, 

za ktorých nesieme zodpovednosť pred Bohom. 

Samozrejme primerane možnostiam. Chrániť a 

nie nútiť. Ján P. II. hovorí, že sv. Jozef je prvým,  

 

 

kto má účasť na viere Božej Matky. Svojím 

konaním podporuje manželku vo viere v Božie 

zvestovanie. Jozef je naozaj pre nás vzorom 

veriaceho človeka. Jozef ako poslušný otec V 

tomto odseku pápež František rozoberá situáciu 

okolo zvestovania. V Mt 1, 19 čítame: Anjel mu 

povedal: „Neboj sa vziať si Máriu za manželku, 

lebo dieťa, ktoré počala, je z Ducha Svätého. 

Porodí syna a dáš mu meno Ježiš...“ A odpoveď 

Jozefa? Keď sa prebudil, urobil, ako mu prikázal 

Pánov anjel. (Mt 1, 24) Jozef poslušnosťou 

prekonal drámu a zachránil Máriu. To bol skutok 

viery. To bola poslušnosť viery. Sv. Jozef mal štyri 

sny, ktoré sa spomínajú v evanjeliách. Môžeme 

povedať, že v každej okolnosti, tak ako to opisuje 

udalosť zvestovania, Jozef povedal fiat. Teda aj 

Jozef mal svoje zvestovanie. Aj my máme svoje 

zvestovanie. Otázka je, či sme ho pochopili. Či 

sme boli naň disponovaní. Viera Jozefa nám 

ukazuje, že v každej okolnosti máme tak ako 

Jozef povedať svoje fiat, tak ako ho povedala 

Mária pri zvestovaní a tak ako ho povedal Ježiš v 

Getsemani. To je viera: hovoriť Bohu svoje áno. A 

znovu a znovu. Aj keď nás to povedie na kalváriu. 

Jozefova poslušnosť tiež nebola jednoduchá, 

ľahká. Tak je to vždy. Nikdy to nie je ľahké na 

ceste viery. Ani my niektoré udalosti vo svojom 

živote nechápeme. Našou prvou reakciou je často 

sklamanie a možno vzbura. Na Jozefovi vidíme, 

že necháva svoje úsudky bokom, aby dal priestor 

tomu, čo sa deje. Akokoľvek to vyzerá tajomne, 

akceptuje to. Mohol si povedať: „Ale veď to bol 

len sen! Mám konať na základe sna? Veď budem 

vyzerať ako rozumu zbavený v očiach ostatných.“ 

Aj my si často môžeme povedať: Ale, veď to bola 

len nejaká moja myšlienka, nejaký nápad. Podľa 

tohto mám konať? Naozaj to chce Boh? Prečo mi 

Boh nedá väčšie znamenie, prečo jasnejšie 

neprehovorí? Vidíme, že Jozef preberá 

zodpovednosť a zmieruje sa so svojím životným 

údelom. Pokiaľ neprijmeme svoj životný údel, 

nedokážeme kráčať ďalej. Pokiaľ neprijmeme 

situáciu, ktorá je, nebudeme kráčať ďalej. Lebo 

budeme vždy v zajatí svojich vlastných 

očakávaní: čo by bolo, keby. Vlastných očakávaní 



a následných sklamaní. Duchovný život, ktorý 

nám predstavuje sv. Jozef, nie je cesta, ktorá 

vysvetľuje, ale cesta, ktorá akceptuje. Toto je 

veľmi dôležité. Meditujte nad tým. Jozef neupadá 

do rezignácie, ale odvážne a statočne sa 

nasadzuje do situácie, ktorej nerozumie. Prijíma 

a akceptuje ju. Prijatie je spôsob, v ktorom sa v 

našom živote prejavuje dar statočnosti, ktorý 

pochádza od Ducha Svätého. Boh nám môže dať 

dar statočnosti. Jozef nás učí, že mať vieru v 

Boha znamená tiež veriť, že Boh môže pôsobiť i 

cez naše obavy, chyby a slabosti. Učí nás tiež, že 

uprostred životných úloh nemusíme mať strach 

zveriť kormidlo lode nášho života Bohu. Niekedy 

je to ťažké a je ľudsky prirodzené, že by sme 

chceli mať všetko pod kontrolou. Ale Boh má širší 

rozhľad, vidí aj za roh, tam, kde my nevidíme. To 

je to, v čom sa my sami potrebujeme prehĺbiť, 

potvrdiť v sebe, že ak chceme veriť, ak máme 

túto túžbu, ak prosíme o milosť viery, aj nám Boh 

hovorí to, čo povedal sv. Jozefovi, čo povedal 

Márii: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa! Neboj sa 

vziať si Máriu za manželku.“ Opakuje aj nám: 

Neboj sa! 3 Treba odložiť hnev, sklamanie, dať 

priestor dôvere. Odložiť strach. Takýto spôsob 

akceptácie a prijatia života nás uvádza do 

hlbšieho zmyslu. Život každého z nás sa môže 

zázračne obrodiť, ak nájdeme odvahu žiť podľa 

toho, čo nám ukazuje evanjelium. A vôbec 

nezáleží na tom, že všetko vyzerá zle a 

nezvratne. Boh môže dať rozkvitnúť kvetom aj 

medzi kameňmi. Vidíme aj na sv. Jozefovi, že 

veriť, to neznamená nachádzať lacné riešenia. 

Nehľadal skratky, ale otvorene čelil tomu, čo ho 

stretávalo, a prijímal za to zodpovednosť. Sv. 

Jozef vo viere povedal Bohu svoje áno, prekonal 

svoj strach, prijal zodpovednosť aj vtedy, keď 

nerozumel, a v tichosti konal. A v tichosti sa stal 

ochrancom toho najcennejšieho: Ježiša a Márie. 

Boh mu zveril to najcennejšie do jeho 

starostlivosti, do jeho ochrany. Ďalej pápež 

František veľmi pekne hovorí, že to Dieťa raz 

povie: „Čo ste urobili jednému z týchto 

najmenších, mne ste urobili.“ Mt 25, 40 Každý 

chudobný, každý trpiaci, každý zomierajúci je tak 

dieťaťom, ktoré Jozef stále chráni. Preto je sv. 

Jozef vzývaný ako ochranca chudobných, 

núdznych, vydedených, zarmútených, 

umierajúcich. A preto Cirkev nemôže nemať rada 

predovšetkým tých, ktorí sú poslední, lebo im 

Ježiš dal prednosť a osobne sa s nimi stotožňuje. 

Toto je ako refrén, ktorý pápež František veľmi 

často, stále znovu a znovu hovorí. O chudobných, 

vylúčených, o tých, ktorí sú na pokraji, na 

periférii... Neustále, osem rokov nám to rozpráva 

a neviem, či sme to pochopili a prijali. Každý z 

nás nemáme ukazovať na druhého, ale na seba. 

Od Jozefa sa musíme učiť starostlivosti a 

zodpovednosti – milovať dieťa a jeho matku, 

milovať sviatosti, milovať charitu, milovať cirkev, 

chudobných... Všetci okolo nás sú vždy – dieťa a 

jeho matka. Máme napodobňovať sv. Jozefa. Tu 

sa nám rozširuje pohľad viery, že ja tak ako Jozef 

mám chrániť všetkých tých, ktorí sú 

najzraniteľnejší. To je moja úloha. A vidieť Krista 

v každom človeku. Keď pápež povedal, že máme 

v tomto roku napodobňovať sv. Jozefa, tak k 

tomuto pohľadu viery by som vás chcel pozvať 

cez Caryll Houselanderovú, anglickú mystičku 

(1901 – 1954), ktorá napísala svoju autobiografiu 

v knihe s názvom „Katolíčka od húpacieho 

koníka“. Jej život je možno aj trošku heretický. 

Narodila sa rodičom, ktorí boli anglickí 

protestanti. Keď mala 9 rokov, matka sa rozhodla 

konvertovať, stala sa katolíčkou a teda aj Caryll 

sa stala katolíčkou. Jej život bol veľmi pestrý. Od 

detstva bola chorá, rodičia si nerozumeli, otec od 

nich odišiel, ona asi v 19-tich rokoch sa vzdialila 

od Katolíckej cirkvi, hľadala pravdu, dobro v 

budhizme, v Armáde spásy, mala blízko k 

pravosláviu... Ako 25-ročná sa vrátila do 

Katolíckej cirkvi, mala zvláštne zážitky, aj keď 

nebola klasická svätica, fajčila, neodmietla 

alkohol, bola niekedy povahovo konfliktná, 

povedali by sme celkom normálna, ale na druhej 

strane v jej spisoch je veľká výzva a celá jej 

mystika vedie k tomu: vidieť Krista v každom 

človeku. Zacitujem, ale nie je to presný preklad, 

nosný zážitok, ktorý mala: „Bola som v 

preplnenom vlaku, v ktorom sa na seba tlačili 

unavení ľudia, vracajúci sa z práce. Sčista-jasna 

som v duchu uvidela Krista v nich všetkých. Ale 

videla som ešte viac: nielenže bol Kristus v 

každom z nich, žil v nich, umieral v nich, radoval 

sa s nimi, smútil s nimi, a pretože bol s nimi a oni 

boli tu, bol tu celý svet v tomto naplnenom vlaku. 



Vyšla som na ulicu a kráčala som v dave a aj tu to 

bolo rovnaké, v každom okoloidúcom, všade 

Kristus. Opätovne sa mi do mysle vracala ruská 

predstava poníženého Krista, chromého Krista, 

žobrajúceho o chlieb, Krista, ktorý sa po všetky 

veky môže vracať na zem a prichádzať k 

hriešnikom. V záblesku jednej sekundy som 

pochopila, že tento sen je skutočnosť. Nie prelud, 

nie predstava alebo legenda, ale Kristus v 

človeku. A videla som i úctu, ktorú musí mať 

každý k hriešnikovi. S úctou treba pristupovať i k 

tým hriešnikom, ktorých duše sa zdajú mŕtve. 

Pretože Kristus je životom duše, on je v nich 

mŕtvy. Oni sú jeho hrobmi a Kristus v hrobe je 

budúci vzkriesený Kristus. Kristus je všade. V 

ňom každá podoba života má nejaký význam a 

zmysel. Jediným liekom na ľudskú osamelosť je 

uvedomiť si našu jednotu s Kristom. Pre mňa je 

to tiež jediný a najvyšší zmysel života. O pár dní 

toto videnie vybledlo a zmizlo. Ľudia vyzerali ako 

predtým: úplne obyčajní, všední, unavení, 

nervózni, podráždení. Kristus opäť skrytý. A v 

nasledujúcich rokoch som ho musela veľmi ťažko 

hľadať a zvyčajne som ho v iných a tým skôr v 

sebe nachádzala len v zámernom a slepom úkone 

viery.“ Akým spôsobom to môžem urobiť dnes? 4 

Niektoré idete do práce. Iné ste doma v 

karanténe. V rámci tých všetkých možností, keď 

vidíme zábery z nemocníc, keď vidíme 

unavených, vyčerpaných zdravotníkov -- vidieť v 

nich tvár Krista. Ale nielenže vidieť, ale spolu so 

sv. Jozefom aj ochraňovať. Sv. Jozef vo viere 

videl v malom Ježišovi Boha. Aj tu potreboval 

vieru. Zrejme to nebolo tak, ako to hovoria 

legendy, že keď sa malý Ježiško hral s ostatnými 

deťmi z Nazareta, robili si vtáčikov z piesočku a 

len tie jeho začali lietať. Ostatným deťom 

nelietali. :) Asi to tak nebolo. Úplná všednosť 

Nazareta, to je tá obyčajnosť života, ktorú vy, ja, 

teraz zažívame. Sv. Jozef zo všetkej sily chránil 

Jozefa a Máriu. My ho máme napodobňovať a 

vidieť a chrániť Krista v každom človeku okolo 

nás. Pozerať sa očami viery na všetkých. Teda aj 

toto môže byť test mojej viery. Ako to vyzerá s 

mojou vierou? Ako sa pozerám na ľudí okolo 

seba? Vidím v nich Krista? 

 Podnety na dnešné zamyslenie:  

1. Viera ako poslušnosť. Ako sv. Jozef mám dať 

svoje ÁNO Bohu. Kde v mojom živote toto ÁNO 

ešte chýba?  

2. Viera ako akceptácia. Ako sv. Jozef nemusím 

všetkému rozumieť, ale mám akceptovať, prijať 

to, čo sa nedá zmeniť. Nemám zatrpknuté, 

sklamané a znechutené srdce?  

3. Vierou vidieť Krista vo všetkých ako sv. Jozef. 

Vezmime si album s fotografiami alebo históriu 

fotografií v mobile. Toľko tvárí! Listujme v 

albume a spytujme si svedomie, či som v týchto 

ľuďoch videla Ježiša. Možno sú to ľudia, s ktorými 

sa teraz ani nestretám. Niektorí sú už možno na 

druhom svete. Možno títo ľudia mali dôležitú 

úlohu v rôznych etapách môjho života. Pozriem 

sa dnes do tváre iných s tým, že chcem v nich 

vidieť Krista. A môžem poďakovať zato, že som 

Krista v tých ľuďoch videla. K čomu ma to vedie? 

K chvále, vďake, k odprosovaniu? 


