
2. Jozefova každodennosť 

Rodičovský dom 

Dúfame, že rorátny plagát s našim tohtoročným heslom má už svoje miesto vo vašich 
domácnostiach – je to tiež istý symbol Adventu, ktorý prežívame.  

Vo Svätom písme toho nie je veľa napísaného o sv. Jozefovi. V evanjeliu sa mu venuje 
skromných 25 veršov – čo je asi dvetisíc znakov. Je to naozaj málo. Rozprávky alebo bájky 
majú omnoho viac. Okrem toho biblisti, čiže znalci Svätého písma spočítali, že meno sv. Jozefa 
sa v evanjeliu spomína len 14 krát. A samotný svätý Jozef nepovedal ani jedno slovo. O tom, 
že pochádzal z Dávidovho rodu píšu dvaja evanjelisti: Matúš a Lukáš. Jozef bol stolárom. Biblia 
vlastne hovorí, že bol tesárom.  Tesár pracuje s drevom. Dá sa povedať, že je to taký stolár na 
stavenisku, ktorý robí nejaké drevené konštrukcie, ktoré sa potom vypĺňajú betónom. Musí 
vedieť vybrať vhodné drevo na danú konštrukciu, na drevený dom alebo na strechu. Stolár však 
dokáže z dreva vyrobiť nábytok, stoličku, schody, stôl a kedysi stolári vyrábali potrebné náradie 

pre domácnosť alebo na prácu v poli. Práve tým všetkým sa zaoberal Jozef. 

Okolie poznalo Jozefa ako výnimočne dobrého, poctivého, pracovitého, ale aj zbožného 
človeka. Bol Židom a preto mu boli odovzdané všetky tradície spojené s týmto náboženstvom. 
A on im bol verný. Chodieval do synagógy, čiže do židovského chrámu, zachovával Božie 
prikázania, odriekal všetky predpísané modlitby, ktoré ho najskôr – tak, ako tomu bolo v 
židovských rodinách – naučila jeho mama. Keď bol o niečo starší, otec ho začal vyučovať Tóru, 
čiže päť prvých kníh Biblie: Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri a Deuteronómium. Tóru spísal 
Mojžiš. Volá sa aj Kniha Mojžišovho práva, lebo obsahuje viac ako 600 príkazov. Okrem iného 
aj tento:  „Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný! A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, 
celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. A tieto slová, ktoré ti ja dnes 
prikazujem, nech sú v tvojom srdci, poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš 
sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť. Priviaž si ich ako znamenie 
na ruku, nech sú ako znaky medzi tvojimi očami, a napíš si ich na veraje svojho domu a na 

dvere”. (Dt 6,4-9) 

A slová proroka Izaiáša hovoria: 

„Z kmeňa Jesseho vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyženie výhonok. A spočinie na ňom duch 
Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bázne pred Pánom. A bude 

mať záľubu v bázni pred Pánom”. (Iz 11,1-2) 

 

Otázky: 

1. Ako sa volal Jozefov predok, ktorého spomína prorok Izaiáš?  

2. Ktorí evanjelisti napísali, že Jozef pochádzal z Dávidovho rodu?  

3. Aké remeslo vykonával sv. Jozef?  

 

Úlohy: 

1. Navrhni večerné rodinné čítanie  úryvku z evanjelia podľa Lukáša (10,21 – 24)  a spoločne 

pouvažujte, či to slovo môžeme spojiť so sv. Jozefom. 

Obrázok: 

2. Rodičovský dom 


