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živobytí své rodině. Od něho se Ježíš naučil hodnotě, důstojnosti i radosti z toho, co znamená 
jíst chléb – plod vlastní práce. 

V této naší době, kdy se ukazuje, že se práce znovu stává naléhavou sociální otázkou, že 
nezaměstnanost místy dosahuje závratné výše i v zemích, kde byl po desetiletí zřejmý určitý 
blahobyt, je nezbytné si nově uvědomit a pochopit význam práce, jež dává důstojnost a jejímž 
vzorným patronem je svatý Josef. 

Práce se stává účastí na samotném díle spásy, příležitostí k uspíšení příchodu království, rozvoje 
vlastního potenciálu a kvalit službou společnosti a pospolitosti. Práce se stává příležitostí nejen 
k seberealizaci, nýbrž také k realizaci rodiny – základní buňky společnosti. Rodina, které se 
nedostává práce, je více vystavena těžkostem, napětím, rozkolům, a dokonce zoufalému 
a zoufajícímu pokušení rozpadu. Jak můžeme mluvit o lidské důstojnosti, aniž bychom se snažili, 
aby každý měl možnost důstojné obživy? 

Pracující člověk, ať už je jeho úlohou cokoli, spolupracuje se samotným Bohem, stává se tak 
trochu stvořitelem okolního světa. Současná ekonomická, sociální, kulturní a duchovní krize se 
může stát pro všechny výzvou, abychom znovu objevili hodnotu, důležitost a nezbytnost práce, 
aby tak byl položen základ novým „normálním podmínkám“, ze kterých nebude nikdo vyloučen. 
Práce svatého Josefa nám připomíná, že Bůh, který se stal člověkem, prací neopovrhoval. 
Nedostatek práce, který v posledních letech postihuje mnoho bratří a sester v důsledku 
pandemie covid-19, nás musí přimět k přehodnocení našich priorit. Prosme naléhavě svatého 
Josefa dělníka, abychom našli cestu k tomu, aby žádný mladý člověk, žádný dospělý, žádná 
rodina nebyli bez práce! 

7. Stín otce 

Polský spisovatel Jan Dobraczyński ve své knize Stín otce24 vypráví formou románu život svatého 
Josefa. Podmanivý obraz stínu definuje postavu sv. Josefa, který je ve vztahu k Ježíši 
pozemským stínem nebeského Otce. Chrání jej, opatruje a nikdy se od něj nevzdaluje, aby 
sledoval jeho cestu. Pomysleme na to, co připomíná Mojžíš Izraeli: „V poušti jsi viděl, jak tě 
Hospodin, tvůj Bůh nesl, jako člověk nosí své dítě, po celou cestu“ (Dt 1,31). Takto žil Josef své 
otcovství po celý život.25  

Otcem se člověk nerodí, nýbrž se jím stává. Nelze se jím stát pouhým přivedením dítěte na svět, 
nýbrž zodpovědnou péčí o ně. Pokaždé, když na sebe někdo vezme zodpovědnost za život 
někoho druhého, stává se tak v určitém smyslu jeho otcem. 

V současné společnosti to nezřídka vypadá, jako by děti neměly otce. I dnešní církev potřebuje 
otce. Napomenutí svatého Pavla Korinťanům je stále aktuální: „I kdybyste měli na tisíce 
vychovatelů v křesťanské víře, otců nemáte mnoho“ (1 Kor 4,15). Každý kněz či biskup by měl 
jako apoštol dodat: „Já jsem se stal vaším otcem v Kristu Ježíši“ (ibid.). A Galaťanům říká: „Moje 
děti, znovu vás bolestně rodím, dokud nenabudete podoby Kristovy“ (Gal 4,19). 

Být otcem znamená připravit dítě na život, na realitu. Nikoli je zadržovat a věznit, nikoli vlastnit, 
nýbrž naučit ho rozhodování, svobodě a hledáním řešení. Možná proto tradice nazývá Josefa 
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