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Stejnou vynalézavost prokázali přátelé ochrnulého muže, když ho spustili na lehátku otvorem ve 
stropě, a tak ho dopravili před Ježíše (srov. Lk 5,17–26). Obtíže nezastavily jejich odvahu 
a umíněnost. Byli přesvědčeni, že tohoto nemocného může Ježíš uzdravit, a „když ho pro zástup 
lidí neměli kudy pronést, vystoupili na střechu a otvorem ve stropě ho s lehátkem spustili 
doprostřed před samého Ježíše. Když viděl jejich víru, řekl: „Člověče, odpouštějí se ti hříchy!“ 
(v. 19–20). Ježíš uznává vynalézavost víry, s níž se k němu tito muži snaží dopravit svého 
nemocného přítele. 

Evangelium nepodává informace o tom, jak dlouho Maria a Josef s dítětem zůstali v Egyptě. 
Zajisté však museli něco jíst, najít bydlení a práci. Není potřeba velké představivosti, aby se 
v této věci překlenulo mlčení evangelia. Svatá rodina musela řešit konkrétní problémy jako 
všechny jiné rodiny, jako mnozí naši bratři migranti, kteří i dnes riskují svůj život, donuceni 
neštěstím a hladem. Myslím si, že v tomto smyslu je svatý Josef opravdu zvláštním patronem 
všech, kdo musejí opouštět svoji vlast kvůli válkám, nenávisti, pronásledováním a bídě. 

Na konci každé události, jejíž protagonistou je Josef, evangelium popisuje, že vstal, vzal s sebou 
Dítě a jeho matku a učinil, jak mu bylo přikázáno (srov. Mt 1,24; 2,14.21). Ježíš a Maria, jeho 
Matka, jsou skutečně nejcennějším pokladem naší víry.21  

Na rovině spásy nelze oddělovat Syna od Matky, od té, která se „ubírala cestou víry a své 
spojení se synem udržovala věrně až ke kříži.“22  

Vždycky se musíme ptát, zda ze všech sil chráníme Ježíše a Marii, kteří jsou tajemně svěřeni naší 
zodpovědnosti, naší péči a naší starostlivosti. Syn Všemohoucího přišel na svět s tím, že na sebe 
vzal obrovskou slabost. Potřebuje Josefovu pomoc, aby měl obranu, péči a výchovu. Bůh 
tomuto muži důvěřuje, stejně jako Maria, která v Josefovi nachází toho, kdo jí chce nejenom 
zachránit život, ale kdo o ni a o dítě neustále pečuje. Svatý Josef tedy nemůže nebýt ochráncem 
církve, protože církev je prodloužením Kristova těla v dějinách a současně v mateřství církve 
je naznačeno mateřství Mariino.23 Ochranou církve Josef nadále chrání dítě a jeho matku a také 
my láskou k církvi pokračujeme v lásce k dítěti a jeho matce. 

Toto dítě bude tím, kdo říká: „Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších 
bratří, pro mne jste udělali“ (Mt 25,40). Každý potřebný, každý chudý, každý trpící, každý 
umírající, každý cizinec je tak „dítětem“, které Josef stále chrání. Proto je vzýván jako ochránce 
ubohých, potřebných, vyděděných, zarmoucených, chudých a umírajících. Církev nemůže nemít 
ráda především ty poslední, protože Ježíš jim dal přednost a osobně se s nimi ztotožnil. Od 
Josefa se musíme učit stejné péči a odpovědnosti: milovat dítě a jeho matku, milovat svátosti 
a dobročinnost; milovat církev a chudé. Každá z těchto skutečností je vždy dítětem a jeho 
matkou. 

6. Pracující otec 

Další vlastnost, kterou se svatý Josef vždy vyznačoval již od dob první sociální encykliky Lva XIII. 
Rerum novarum, je jeho vztah k práci. Svatý Josef byl tesař, který poctivě pracoval, aby zajistil 
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