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U příležitosti 150. výročí jeho vyhlášení za Ochránce katolické církve bl. Piem IX. (8. prosince 
1870) bych se proto rád podělil o několik úvah nad touto výjimečnou postavou, tak blízkou 
životu každého z nás, aby – jak říká Ježíš – „ústa mluvila to, čeho je srdce plné“ (srov. Mt 12,34). 
Tato touha vzrostla v uplynulých měsících pandemie, kdy můžeme uprostřed krize zakoušet, že 
„naše životy utvářejí a nesou obyčejní – většinou opomíjení – lidé, kteří se neobjevují na 
titulních stranách novin a časopisů ani na velkých jevištích nejnovějších show, nepochybně však 
dnes píší rozhodující události našich dějin: lékaři, ošetřovatelé a ošetřovatelky, zaměstnanci 
obchodních domů, uklízečky, pečovatelky, dopravci, pořádkové služby, dobrovolníci, kněží, 
řeholnice a mnoho a mnoho dalších, kteří pochopili, že se nikdo nezachrání sám. […] Kolik lidí 
denně prokazuje trpělivost a dodává naději, snaží se nešířit paniku, nýbrž sdílenou 
odpovědnost. Mnozí otcové, matky, prarodiče a učitelé nepatrnými všedními gesty ukazují 
našim dětem, jak se postavit krizi a překonávat ji přizpůsobením návyků, pozvednutím zraku 
a zintenzivněním modlitby. Kolik lidí se modlí, obětuje a přimlouvá za dobro všech!“6 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. 

1. Milovaný otec 

Velikost svatého Josefa spočívá v tom, že byl Mariiným snoubencem a Ježíšovým otcem. Stal se 
tak „služebníkem všeobecného záměru spásy“, jak říká sv. Jan Zlatoústý.7 

Svatý Pavel VI. konstatuje, že Josefovo otcovství se 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“.8 

Svatý Josef je pro tuto svou úlohu v dějinách spásy otcem, jehož křesťanský lid vždycky miloval. 
Svědčí o tom skutečnosti, že na celém světě je mu zasvěceno mnoho kostelů; četné řeholní 
instituty, bratrstva a církevní uskupení se jím inspirují a nesou jeho jméno, od věků se k jeho cti 
slouží různé pobožnosti. Mnozí světci a světice byli jeho vroucími ctiteli, patří mezi ně 
sv. Terezie z Avily, která si jej zvolila za svého přímluvce a prostředníka. Svěřovala se často jeho 
přímluvě a dostávala všechny milosti, o něž prosila. Na základě své zkušenosti pak k této úctě 
vybízela ostatní.9  

V každé modlitební knížce najdeme modlitbu ke sv. Josefovi. Je vzýván zvláště každou středu 
a v měsíci březnu, který je mu již tradičně zasvěcen.10  

                                                           
6 Meditace v době pandemie (27. března 2020) v L’Osservatore Romano, 29. března 2020, str. 10. 
7 In Matth. Hom, V, 3: čl. 57, 58. 
8 Homilie (19. května 1966), v Insegnamenti di Paolo VI, Iv (1966), 110. 
9 Srov. Život sv. Terezie od Ježíše, 6,6–8. Nakladatelství tiskárny Vimperk, 1991. 
10 Přes čtyřicet let se každé ráno po ranních chválách modlím ke sv. Josefovi z modlitební knížky vydané v 19. století 
ženskou řeholní kongregací Ježíše a Marie. Modlitba vyjadřuje zbožnost, důvěru i určitou výzvu sv. Josefovi: 
„Vznešený patriarcho, svatý Josefe, který můžeš učinit to, co je nemožné, pospěš mi na pomoc v této chvíli neklidu 
a těžkostí. Přijmi pod svou ochranu obtížné a svízelné situace, které ti svěřuji, aby dosáhly šťastného řešení. Můj 


