
Svatý Josef a jeho rodina 

Modlitba za komunitu. 

Svatá rodina, jíž je sv. Josef nikoliv jen nedílnou 

součástí, nýbrž její hlavou, nás provázela minulý 

rok, když jsme slavily 25 let od vzniku Modliteb 

matek. Svatá rodina nás může provázet stále, je 

pro nás matky, pro otce i pro děti vzorem. Hledět 

k lidem, kteří žili ve spojení s Bohem, je důležité a 

je též moudré prosit je o přímluvu. Dnes je tím, 

koho chceme prosit a na koho se dívat, sv. Josef.  

Žijeme v čase, kdy přirozené je potlačováno, kdy 

tvrzení, že rodinu tvoří otec a matka, začíná být 

silně odmítáno. Kdy práva dětí, včetně jejich 

emočních potřeb, jsou od okamžiku jejich 

přirozeného přivedení na svět zašlapávána ve 

prospěch sobectví dospělých. Kdy ten, kdo v této 

souvislosti hájí základní přirozené křesťanské 

hodnoty, je dnes běžně označován za homofoba. 

Můžeme tvrdit, že menšina začala již otevřeně a 

agresivně utlačovat ve svých požadavcích většinu 

a je jí dáván nepoměrně větší prostor v médiích, 

stejně tak i finanční podpora. Absurdita tvrzení a 

absolutní neschopnost sebereflexe byly vidět v 

televizi CNN Prima News, kde manželé Jochovi 

diskutovali s homosexuálním párem pány 

Jagelkou a Cibulkou.  

Zdravá, přirozená (a nikoliv s přídomkem tradiční) 

rodina je živoucí buňkou nejen církve, ale i celé 

občanské společnosti. Měla by být logicky 

chráněna. Vidíme však opak. Jak je to možné? 

Z fatimského proroctví víme, že poslední útok 

zlého bude veden právě proti rodině a manželství. 

Nedivme se tedy, mnohé z tohoto poselství se již 

naplnilo. Nenechme se zaskočit a zastrašit, ale 

jednejme. Proto je důležité připomínat si vzory a 

neustávat v modlitbě. Tentokráte se chceme více 

zaměřit na sv. Josefa – mimo jiné tak, jak nám jej 

zprostředkoval svatý otec v apoštolském listu 

Patris corde, o kterém se podrobněji zmíní 

v ranních promluvách o. Marián. 

Lidé se sv. Josefovi svěřují jako „patronovi šťastné 

smrti“. Ale je také patronem karmelitánů, 

manželů a křesťanských rodin, dětí, mládeže, 

sirotků; těch kdo žijí v panenství; dělníků, 

řemeslníků, tesařů, truhlářů, dřevorubců, kolářů, 

inženýrů, hrobníků, vychovatelů; cestujících; 

vyhnanců, umírajících. Je vzýván při očních 

onemocněních; při pokušeních; v zoufalých 

situacích i při bytové nouzi, a jak jsem již zmínila, 

zvláště je patronem dobré smrti. 

Sv. Josef byl obyčejným člověkem bez výsad, 
nikdo jej nešetřil ani mimořádně neobdarovával. 
Nenarodil se bez poskvrny dědičného hříchu, dá 
se také říct, že v jeho žilách nekolovala stejná krev 
jako u Panny Marie a Ježíše. Přesto dostal 
pozvání, aby se neopakovatelně podílel na 
dějinách spásy. Bylo to mimořádné pozvání a sv. 
Josef výborně obstál. Snad i proto je tak silným 
přímluvcem. Uvědomme si, že i my jsme dostaly 
pozvání k budování dějin spásy tam, kde jsme – 
neopakovatelně. Toto pozvání je nám „ušito na 
míru“. Jsme jedinečné a Pán s námi počítá, jako 
počítal se sv. Josefem. To je vážná věc. 
Představme si, že by sv. Josefovi „ujely nervy“ a 
nechal Marii ukamenovat, což ženě v její situaci 
reálně hrozilo. 

Přijde mi velmi povzbudivé, co píše papež 
František, totiž že „dějiny spásy se naplňují skrze 
‚naději v beznaději‘ (srov. Řím 4,18) a skrze naše 
slabosti. Příliš často si myslíme, že Bůh staví 
pouze na tom, co je v nás dobré a vítězné, 
přičemž většina jeho plánů se naplňuje skrze naše 
slabosti a jim navzdory.“ 

Podle sv. Pavla VI. se Josefovo otcovství 

konkrétně vyjadřovalo v tom, že „ze svého života 

učinil službu a oběť ve prospěch tajemství vtělení 

a s ním spojeného vykupitelského poslání, že 

uplatnil svou legitimní autoritu vůči Svaté rodině, 

aby jí daroval sebe sama, svůj život a svoji práci; 

že přetavil svoje lidské povolání v rodinnou lásku 

skrze nadlidské obětování sebe, svého srdce a 

všech schopností, v lásku danou do služby 

Mesiáše, který vyrůstal v jeho domě“. 

„Daroval sebe sama, svůj život a svoji práci (…) do 

služby Mesiáše.“   

V MM jsme k tomuto také zvány. Jsme zvány 
k víře. Víra je naděje v Boží dobrotu tam, kde 
z lidského pohledu žádná naděje není. (Pozn.: 
Hodně do hloubky jsme toto meditovaly 
při duchovní obnově na podzim loňského roku, 
kdy jsme se zasvěcovaly Boží milosrdné lásce se 
sv. Terezií z Lisieux. K této DO se lze stále vracet.) 
Jsme zvány k důvěře v Boží prozřetelnost, 



k znovuobjevení toho, že Bůh je dobrý. My všichni 
žijeme po prvním hříchu tak, jako bychom na to 
zapomněli. Jako bychom zapomněli, že Bůh nás 
miluje! 

Ráda bych se dnes zmínila především o ikoně, 
která byla představena v roce 1997 na Světovém 
setkání rodin v Rio de Janeiru. Ikona Svaté rodiny 
byla vytvořena španělským malířem Kikem 

Argüellou, který založil Neokatechumenátní cestu. 

Tato ikona, kterou namaloval, byla inspirována 

kostelní freskou, ale její finální provedení je 

poněkud netypické. Ráda bych připomněla 

katechezi, která z této fresky vyplývá a dotýká se i 

toho, co nás v této duchovní obnově zajímá, a to 

je sv. Josef (i když na první pohled není na 

obrázku jeho postava zřejmá) a jeho rodina. 

Zároveň bych se ráda dotkla dynamiky celé Svaté 

rodiny a přenesla ji jako příklad a povzbuzení na 

obraz dnešní dobře fungující rodiny.  

Osobně vnímám, že naší budoucností jsou 

přirozeně děti, mládež. Zvláště mládež je nutné 

intenzivně doprovázet, když se dostane do 

konfrontace s děním dnešního světa. Tlak na ně je 

obrovský. Potřebují naše modlitby a citlivé 

doprovázení. I to je důvod, proč jsou mi Modlitby 

matek tak blízké… Je to místo, kde mohu reálně 

něco změnit. Je to místo, kde se mohu dotýkat 

klíčových věcí. Nevadí, že vědomě o všech 

problémech nevím. Skrytost a tichost této polohy, 

ke které jsme v MM zvány, není umenšení, ale 

naopak. Podobně i sv. Josef, ztišen a umenšen, 

koná klíčové dílo – vychovává Božího Syna! A 

vychovává jej dobře. Nebojme se polohy tiché, 

umenšené. Tam na kolenou, často beze slov, se 

odehrávají nejdůležitější boje.  

Josef jako hlava rodiny učil Ježíše být poslušný 

rodičům (srov. Lk 2,51) podle Božího přikázání. V 

každé okolnosti svého života dokázal Josef 

vyslovit svoje „fiat“, jako Maria při zvěstování a 

Ježíš v Getsemanech. Josef svou poslušností 

připravuje Ježíše na přijetí jeho kříže. 

Uvědomujeme si, jak velký vliv máme na své děti? 

Uvědomujeme si, co úžasného v jejich životě 

můžeme podpořit, nebo naopak zašlapat? Někdy 

se nám může zdát, že nám Bůh nepomáhá, píše 

papež František. Neznamená to však, že nás 

opustil, ale že důvěřuje nám a tomu, co 

dokážeme vymyslet, vynalézt, vyřešit. 

Milé maminky, Bůh nám důvěřuje! Uvědomujeme 

si to? Každá sbíráme celý týden sílu a odhodlání 

s důvěrou vložit Jemu své děti do rukou. Máme 

pochybnosti, bojíme se, aby to nebylo moc. Aby 

se nezměnilo něco, co jsme si vykonstruovaly ve 

své mysli jako to ideální řešení. Máme obavy, aby 

to nebylo příliš. Ale On, Bůh, nám prostě a 

jednoduše důvěřuje a důkazem je, že nám svěřil 

děti do opatrování. Důvěřuje nám, přestože nás 

dobře zná. To může dokázat jen láska! Jak se 

k tomu postavím já? Jak mu odpovím? 

Když se podíváme na tuto ikonu, vidíme Ježíše ne 

v náručí matky, ale u otce na jeho ramenou. Je to 

proto, že otec má být pro děti oporou, hlavně 

v době dospívání. Před tím je klíčová matka, 

samozřejmě ne bez otce. (Doporučuji šestidílný 

cyklus přenášek s názvem Sociální děloha autorů 

Chvála a Trapková.) 

Otec je v dospívání pro děti velmi důležitý. 

Neměla by všechno řešit matka. Krize a problémy 

dospívání jsou přirozené v každé rodině. To, jak 

Josef drží pevně nohy Ježíše, jakoby znázorňuje, 

jak řídil jeho kroky. Je to otec, kdo má 

vysvětlovat, že krize jsou potřebné pro růst ve 

víře. Nemá učit dítě věci obcházet, ale 

povzbuzovat je a dodávat jim odvahu. Otec má 

směřovat pohled dítěte k Bohu, protože ví, že 

zkouška víry přináší vytrvalost. „Vždyť víte, že 

osvědčí-li se v nich [ve zkouškách] vaše víra, 

povede to k vytrvalosti“ (Jk 1,3).  

Tímto pevným držením nohou je také 

zdůrazněno, že otec má být hlavou rodiny, 

vykonavatelem moci. To dnes v mnohých 

rodinách spíše nevidíme. Hlavou rodiny je prostě 

žena. Podívejme se do knihy Genesis. Přestože 

jablko utrhla žena, volá Bůh k zodpovědnosti 

muže: (Adame) „Kde jsi?“ (Gn 3,9). Co udělá muž? 

Po spáchání hříchu ihned žaluje na svou ženu: 
„Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi 

dala z toho stromu a já jsem jedl.“ (Gn 3,12). A to 

se děje ve všech manželstvích, kde muž ztrácí 

Ducha: tam se zříká i své zodpovědnosti. Žena 

zase velmi ráda, odmítajíc prokletí hříchu „budeš 

dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude 



vládnout“ (Gn 3,16), tuto zodpovědnost přebírá 

na sebe.  

A tak v mnohých rodinách rozhoduje o všem žena 

– o tom, kdy a jak bude zařízen byt, jak se má kdo 

obléct, kdy bude modlitba, kdy je čas na zpověď, 

kam se pojede na dovolenou… Asi se nyní některé 

ptáte: „A co mám tedy dělat, když ten můj je 

takový flegmatik, lenivec, má moc práce, není na 

to, je nezodpovědný…?“ Odpověď, co máte dělat, 

lze najít v ikoně: v postoji Panny Marie. Pokud se 

muž chce své zodpovědnosti zříct, žena mu ji má 

vrátit zpět. Má mu pomáhat, aby byl 

zodpovědným, ale ne zodpovědnost přebírat. 

Mnoho mužů podlehlo lži, že jim bude lépe, když 

nechají zodpovědnost na své ženě, ale není to 

tak. Ve skutečnosti muž, který v rodině není 

autoritou, je nešťastným mužem, který utíká 

k různým věcem – pivo, počítač, kamarádi… On se 

nechce o svou autoritu s ženou dělit, on tou 

autoritou chce být. 

Může se zdát, že žena je dnes ta, která dělá 

všechno v domácnosti, stará se o děti, chodí do 

práce, a muž je často egoista, který ani po třicítce 

ještě nestihl dospěl a utíká pryč před 

zodpovědností. Rozhodně to však není všude 

stejné a nechci tím útočit na muže. Chci společně s 

vámi hledat povzbuzení při výchově dětí. Ty kvůli 

častému rozpadu rodin, patchworkovému soužití 

a nesoudržnosti dnešní rodiny často zažívají krizi 

identity. Později jsou neschopny plnit svou roli. 

Začíná to již v dětství, když jim tolik chybí dobré 

vzory, a nejen vzory, ale přímo otcové… 

Chci také říct, že krize, až na patologické výjimky, 

není důvodem k rozvodům. Paralelu můžeme najít v 

nazaretské rodině – Maria byla symbol dokonalosti, 

činorodosti, byla milosti plná, jak ji nazývá anděl 

při zvěstování. My se s Marií nemůžeme rovnat, 

ani Josef se s ní nemohl srovnávat. A přece se 

tato rodina nerozpadá, i když muž je slabší než 

žena. Všimněme si, že Maria vždy podporuje 

Josefovu autoritu – poslouchá ho. Tato rodina 

není v ničem zvláštnější než každá jiná rodina. 

Tedy v něčem ano. A to v tom, že v této rodině 

vládl Boží Duch.  

Prosme dnes zvláště sv. Josefa, aby tímto 

Duchem byly naplněny i naše rodiny! 

Všimněme si, že po zvěstování Panně Marii jako 

by Bůh začal komunikovat o věcech rodiny jen 

s Josefem jako s otcem. Přestože je Maria ta 

dokonalejší, Bůh oslovuje v organizaci rodiny 

muže Josefa. Skrze sny jej vede a říká mu, aby 

přijal Marii, pak ho osloví při útěku do Egypta a 

při návratu domů do Nazareta. Josef se vydává do 

Galileje, poté co je varován ve snu. 

Když Josef uprostřed noci vzbudil Marii a řekl jí 

„Jdeme“, ona šla a nereptala. Umíte si představit 

sebe, co byste asi manželovi řekly? Kolik 

argumentů, dotazů, námitek, a nakonec si to 

stejně udělám po svém… Je pravda, že sv. Josef 

dělal tato rozhodnutí po poradě s Bohem a to my 

ženy umíme vycítit. Když je muž pokorný, velmi 

tím usnadní manželce poslušnost. 

Říkáte, že si o tom můžete nechat zdát? Ne, milé 

sestry, nenechte si o tom zdát, modlete se na 

přímluvu sv. Josefa, aby váš muž byl Božím 

mužem. Mužem víry, poslušným a bohabojným. 

Modlete se! Skrze vás, skrze vaši lásku Bůh bude 

proměňovat i srdce vašeho muže. Vaše 

poslušnost vůči manželovi pomůže budovat jeho 

zodpovědnost v rodině. Pokud jste ta „duchovně 

stabilnější, silnější“, je přímo vaší povinností 

pomoct mu na cestě ke svatosti. Není to jen jeho 

cesta, ale vaše společná. „Nikdo se nespasí jako 

jedinec, ale Bůh nás přitahuje s ohledem na 

celkový rámec osobních vztahů,“ jak píše papež 

František v apoštolské exhortaci Gaudete et 

exsultate (Radujte se a jásejte). Papež dále píše: 

„Velice mi pak leží na srdci, abych připomenul 

mnoho neznámých nebo zapomenutých žen, 

které – každá svým způsobem – vedly a 

proměňovaly rodiny a společenství silou svého 

svědectví.“ 

Modlete se v rodinách, je-li to možné. Nyní je čas, 

který je k tomu určený více než kdy jindy. V této 

souvislosti připomínám i jednu z možných 

duchovních aktivit, kterou vidím jako mimořádně 

požehnanou, a to již v e-mailu zmiňovanou výzvu 

„NINIVE“ polského salesiána o. Dominika 

Chmielewského. 

Vraťme se k ikoně. Vidíme, že Maria zde vyjadřuje 

všechny tyto postoje skloněnou hlavou na 

znamení podřízení se manželovi a vztaženýma 



rukama na znamení odevzdání se do Boží vůle. 

Snažme se i my podporovat rozhodnutí našich 

mužů. Když děti vidí, že jsme jako manželé 

v jednotě, je to největší svědectví o víře, jaké jim 

dáváme. Předáváme jim tak víru nejlépe a 

svědčíme jim o Boží lásce a naději ve věčný život. 

Nikdy nemluvme o chybách našich mužů před 

dětmi, i když život s nimi mohl být či je těžký. 

Může se to všechno obrátit proti nám a nám se 

nakonec zboří i to málo, co máme. Takto se 

problémy neřeší. 

Nyní se podívejme na Ježíše. Ten sice sedí na 

ramenou otce (Josefa), ale dívá se na matku. Otec 

je ten, který dává fyzický kontakt při výchově, a 

matka zase ta, která dává kontakt citový. Na 

ikoně to vidíme tak, že jediný kontakt mezi 

matkou a dítětem je Boží slovo. Máme být 

laskavé, jemné, citlivé… Matka není ta, která by 

měla trestat. Jak může stejná ruka hladit i trestat? 

Jistě v tom máme hodně co zpytovat. Ježíš byl 

vychováván ve svobodě, Maria i Josef dobře 

chápali, že dítě je dar od Boha a jeho život je 

v Božích rukou. Tak si to snažíme připomínat i 

v Modlitbách matek – děti nám nepatří, jsou nám 

jen dočasně svěřeny, abychom je doprovodily. 

Když jsem mluvila o svobodě při výchově, musím 

podotknout, že je mi velmi líto malých dětí, na 

které jsou kladeny přehnané nároky 

v rozhodování. Kde svoboda je nesprávně 

chápána. Mnohokrát jsem slyšela mladé 

maminky, jak se dětí ptají, co si chce obléct, kam 

chce jít nebo co bude jíst. Copak může dítě ve 

školce, ne-li mladší, toto vědět? Děti jsou z těchto 

otázek frustrované, jen se to neprojeví ihned. 

Toto není svoboda. 

Pojďme se ještě podívat na Josefovu tvář na 
ikoně. Je pozoruhodně ztvárněna! Autor úmyslně 
použil tvář Krista z Turínského plátna. To proto, 
aby zdůraznil roli otce v rodině. V knize proroka 
Izajáše v 53. kapitole můžeme číst: „Viděli jsme 
ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm 
nedychtili. Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, 
muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten, 
před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že 
jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež 
nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme 
se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on 
byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši 

nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho 
jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako 
ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však 
Hospodin postihl pro nepravost nás všech“ (Iz 
53,2–6). 

Toto proroctví se uskutečňuje v tváři Krista, jak ji 

známe z Turínského plátna. Vidíme v ní lásku 

nebeského Otce k nám lidem. Aby Ježíš mohl toto 

proroctví naplnit, musel se dívat na tvář 

nebeského milujícího otce. A kde jinde ji měl 

vidět než ve tváři milujícího pozemského otce. Ta 

tvář byla tváří sv. Josefa. Tvář něžná, pokorná, 

poslušná, milující… Je důležité, aby děti viděly 

tvář svého pozemského otce jako Božího 

služebníka. Ježíš žil podle tradice v rodině i se sv. 

Josefem plných 30 let. Celou tu dobu se 

připravoval na své poslání. I naše děti se nejlépe 

připraví na své poslání, když uvidí, že „hlavou 

každého muže je Kristus, hlavou ženy muž“ (1 Kor 

11, 3). K tomu, aby se muž mohl těmto postojům 

vyučit, potřebuje jako pomocnici svou ženu. „Kdo 

miluje svou ženu, miluje sebe“ (Ef 5,28). Skrze 

manželku se může muž naučit být něžným. To je, 

maminky, naším velkým úkolem, ve kterém – 

ruku na srdce – opět často selháváme. 

V Josefovi na ikoně vidíme něhu i sílu. Chybí-li 

muži něha, je despota, a chybí-li mu síla, 

projevuje se zženštile. To je dnes velký problém. 

Již jsem zmiňovala krizi identity. Útoky zlého jsou 

v tomto směru nepřehlédnutelné. Buďte moudré 

při výchově synů, vracejte zodpovědnost svým 

manželům, bez nich to nebude ono. Jde 

samozřejmě i o děvčata. Pokud se dívka nepotvrdí 

u svého otce v době dospívání, potvrdí se jinde. 

Vedle vracení zodpovědnosti učme své muže již 

zmíněné něžnosti, aby děti zakusily lásku otce a 

nezkreslila se jim představa o Bohu Otci, do které 

se jim promítá právě zkušenost s pozemským 

otcem. Je důležité, ba klíčové, aby byly naše děti 

dobře připraveny do svých manželství, která 

budou vůbec ochotny zakládat, do stabilních 

rodin, které se nerozpadnou, když zafouká vítr, i 

do povolání, která nepřeslechnou.  

Panna Maria drží svitek, na kterém je napsáno: 
„Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne 

pomazal“ (Lk 4,18). Jsou to slova Ježíše, která 



přečetl v synagóze, a pak dodal: „Dnes se splnilo 

toto Písmo“  (Lk 4,21). 

Na této ikoně je žena, která je pomazána Duchem 

svatým, aby budovala autoritu a něhu svého 

manžela a dokázala dávat správnou svobodu 

svému dítěti. Lze také říct, aby dokázala 

odevzdávat své dítě zpět Bohu se vším, co 

sedmkrát probodlo její srdce.  

Vidíme tam manžela, který je pomazán Duchem 

svatým, aby v pokoře převzal zodpovědnost za 

svou rodinu.  

Je tam dítě, které je pomazáno Duchem svatým, 

aby bylo poslušné k rodičům a mělo k nim úctu. 

Co můžeme dělat my?  

Neztrácet odvahu, přijmout krizi a neúspěch jako 

příležitost k růstu. Modlit se za lásku, aby bylo 

dost k dávání i pro naše muže. Aby je naše láska 

proměňovala v to, čím mají být. Prosit o Ducha 

svatého, aby nás osobně vedl ke svatosti, dnes 

zvláště na přímluvu sv. Josefa… 

 

K tobě svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. 

A když jsme vzývali o pomoc tvou 

přesvatou snoubenku Pannu Marii, 

tak i od tebe s důvěrou žádáme ochranu.  

  

Pro lásku, která tě pojila s nejsvětější 

Pannou a Bohorodičkou Marií a pro 

otcovskou lásku, 

s kterou jsi objímal Dítě Ježíše, pokorně 

prosíme: shlédni na dědictví, 

které Ježíš Kristus svou krví vykoupil a 

přispěj nám v našich potřebách svou 

mocnou přímluvou. 

  

Pečlivý strážce svaté rodiny, opatruj 

vyvolený lid Ježíše Krista. Odvrať od nás, 

laskavý otče,  

všechnu nákazu bludů a zkaženosti. Náš 

mocný ochránce, pomáhej nám z nebe v 

tomto boji  

s mocnostmi temna a jako jsi kdysi 

vysvobodil Ježíše z nebezpečí života, tak 

nyní braň Boží  

církev proti úkladům nepřátel a každému 

protivenství.  

  

Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, 

abychom podle tvého příkladu svatě žili, 

zbožně zemřeli  

a dosáhli věčné blaženosti v nebi. Amen.  

(Lev XIII.) 

 

 

ADORACE – osobní modlitba, meditace. 
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