Triduum k sv. Jozefovi
Jozef, tesár z Nazareta

Štvrtok 28. 4. 2022

Jozef bol praktický človek, remeselník. Svätý Ambróz poznamenal, že sa nemáme čo diviť, že si Ježiš
vybral za otca remeselníka, lebo aj nebeský Otec vytvoril všetky veci. A tak je tiež remeselník. Ježiš si
nevybral za otca filozofického intelektuála, zákonníka či farizeja, ale remeselníka. Mal na to dôvod.
Remeselník je ponorený do reality, má kontakt so životom i zdravé vízie. A Jozef musel mať rád toto
povolanie, pretože ho naučil vykonávať aj Ježiša. Učil ho zručnosti, cieľavedomosti, sústredenosti,
výdrži i radosti z práce. Je to opak toho, čo robia mnohí rodičia dnes. Vychovávajú deti bez záväzkov,
zodpovednosti, učia ich žiť si len tak, v akejsi virtuálnej realite, bez kontaktu s reálnym životom. Rodičia
by mali vedieť základy životnej múdrosti: Cez túto prácu ide do môjho dieťaťa dobro a krása.
„Slávny patriarcha svätý Jozef, ktorého moc vie urobiť nemožné možným, príď mi na pomoc v týchto
chvíľach úzkosti a ťažkostí. Vezmi pod svoju ochranu veľmi vážne a náročné situácie, ktoré ti zverujem,
aby mali šťastné riešenie. Môj milovaný otec, vkladám do teba všetku moju dôveru. Ukáž sa ako priateľ
tých, ktorí zápasia s ťažkosťami, a ako si podporoval Máriu a Ježiša v ťažkých chvíľach, tak podporuj aj
nás na našej ceste. Amen.“
Sv. Jozef patrón robotníkov... oroduj za nás. Zdravas...
Svätý Jozef, pracujúci muž

Piatok 29. 4. 2022

„Jeden je z práce bohatý, iný hrbatý. Svätý Jozef je prácou rozvinutý do krásy,“ vyjadril sa Joseph Consul.
Je úžasné sledovať, ako Boh vymyslel prácu a našu potrebu pracovať. Ak sa nám dlhodobo nič nechce
robiť, je to chorobný stav. Prirodzene je v nás túžba niečo tvoriť, robiť, vyrábať, a tak odrážať krásny
Boží obraz v nás. Dnes sa veľa hovorí o identite človeka a ako ju získať. Národy majú rôzne iniciačné
slávnosti na uvedenie chlapcov do dospelosti. U nás sa iniciácia, ako aj pravá identita chlapa,
dosahovala najmä prácou. Práca je činnosť, do ktorej sa zapája rozum, vôľa a kiežby aj láska. A keďže
naša duša sa najviac pripodobňuje Bohu práve rozumom a slobodnou vôľou, tak sa prácou rozvíjame
do krásy a kriesime v sebe Boží obraz. Svätý Jozef, hoci mal kráľovský pôvod, predsa pracoval.
Posväcoval sa skrze prácu, rozvíjal stvoriteľské dielo, pomáhal uskutočniť Boží plán v dejinách.
„Svätý Jozef, ty poznáš cenu driny i pot ťažkej práce, ktorú si vykonával, aby si svätej Rodine zaistil
dôstojné životné podmienky. Prosíme ťa, zahrň starostlivosťou svojho otcovského srdca všetkých ťažko
pracujúcich. Vezmi ich pod svoju ochranu. Nech všetci dostanú spravodlivú mzdu za svoju prácu, aby ich
rodiny netrpeli hladom a nežili v nedostatku. Nezabúdaj, živiteľ svätej Rodiny, na tých, ktorí nemajú
prácu a márne ju hľadajú.“
Sv. Jozef patrón robotníkov... oroduj za nás. Zdravas...
Svätý Jozef, patrón robotníkov

Sobota 30. 4. 2022

Svätý Jozef sa na prvý pohľad zdá tajomným mužom. Veľa nehovorí, ale koná a hovoria za neho jeho
činy. Vie, čo sú mozole. Áno, i preto ho Pius XII. v roku 1955 vyhlásil za patróna robotníkov. Jozef, tesár
z Nazareta, ktorý dôveruje Božiemu plánu pre svoju rodinu. Jozef v Egypte pracuje a po návrate do
vlasti sa opäť zamestnal ako tesár a stará sa o rodinu. Pracovitosť bola jeho ozdobou. Pracujúci človek,
nech má akékoľvek zamestnanie, spolupracuje so samotným Bohom a stáva sa istým spôsobom tvorcom
sveta, ktorý ho obklopuje. Sám Boh, ktorý sa stal človekom, nepohŕdal prácou.
„Slávny patriarcha svätý Jozef, ktorého moc vie urobiť nemožné možným, príď mi na pomoc v týchto
chvíľach úzkosti a ťažkostí. Vezmi pod svoju ochranu veľmi vážne a náročné situácie, ktoré ti zverujem,
aby mali šťastné riešenie. Môj milovaný otec, vkladám do teba všetku moju dôveru. Ukáž sa ako priateľ
tých, ktorí zápasia s ťažkosťami, a ako si podporoval Máriu a Ježiša v ťažkých chvíľach, tak podporuj aj
nás na našej ceste. Amen.“ Sv. Jozef patrón robotníkov... oroduj za nás. Zdravas...

