
 

V UČENÍ U SV. JOSEFA 

Projekt Diecézního katechetického centra v Brně (nejen) pro dobu postní 2021 

Rok svatého Josefa 

Cíl projektu 

Projekt, který je vhodný pro farnosti i pro rodiny, si klade za cíl přiblížit účastníkům osobu sv. Josefa, manžela Panny 

Marie, pěstouna Ježíše, a poukázat na to, v čem nám může být sv. Josef inspirací v každodenních životních situacích. 

Jako učni u svého mistra budeme se i my učit u sv. Josefa, mistra tesařského řemesla, jeho přístupu k lidem, k práci 

a k životu, a také jeho oddanosti Bohu. To všechno se totiž skrývá pod charakteristikou, že Josef byl spravedlivý muž 

(srov. Mt 1,19). Pokusíme se také společně „budovat dřevěný dům“, který symbolicky odkazuje na Josefovo povolání 

a může představovat společenství (církev, farnost, rodinu) nebo také každého z nás (srov. Žid 3,6). 

Projekt čerpá z úvah papeže Františka sepsaných v apoštolském listu Patris corde. Papež jej vydal 8. prosince 2020, 

kdy vyhlásil Rok  sv. Josefa, který potrvá do 8. prosince 2021. List je k přečtení na <https://cirkev.cz>. Náš projekt je 

zamýšlen pro dobu postní, lze jej však použít i pro jinou vhodnou příležitost spojenou se sv. Josefem. 

Provedení 

Pomůcky: • karta s vlastnostmi sv. Josefa pro dospělé nebo s úkoly pro děti (viz níže) 

 • obrys domu na papíru nebo ze slepených proužků kartonu (námět na webu) 

 • proužky hnědého papíru nebo dřevěné kolíčky na prádlo (větší množství) 

 • bílá pastelka nebo lihové fixy pro popisování proužků nebo kolíčků  

 • prvky pro výzdobu domu (obrázek sv. Josefa, dveře, okno – náměty na webu) 

 • biblické citáty k umístění na dům (viz níže) 

 • lepidlo 

Na vhodném místě v kostele či doma bude od Popeleční středy umístěn obrys domu a karta s vlastnostmi nebo 

s úkoly (Příloha 1 a 2). Každý z účastníků si z karty vybere, o co se bude po domluvenou dobu (den, týden) snažit. 

Aby měli svou snahu účastníci stále na očích, navrhujeme, aby buď postupně nalepovali hnědé papírové proužky 

(trámy) do předkresleného obrysu domu se základy, nebo aby využili dřevěné kolíčky na prádlo a připínali je na 

obrys domu vytvořený z pruhů pevnějšího kartonu. Na proužky nebo kolíčky si mohou něco napsat. Takto postupně 

během doby postní od základů „vybudují dům“, který se pak o Velikonoční neděli ozdobí navrženými prvky 

a vhodným citátem z Bible (Příloha 3). Vzniklé dílko pak může zdobit domácnost i delší dobu. 

Náměty pro biblický citát, který je vhodné umístit na dům o Velikonoční neděli 

„Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh.“ 

„Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem: jak jsem já miloval vás.“ Jan 13,34 

„Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“ Jan 13,35 

„Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ Mt 18,20 

„Pokoj vám. Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Jan 20,21 

„Pokoj tomuto domu.“ Lk 10,5 

Důležité jsou základy 

Svatého Josefa mnoho lidí vnímá  jako pevnou oporu a ochránce Svaté Rodiny. Jeho pevnost spočívá v tom, že svůj 

život postavil na kvalitním základu – na Bohu, kterému celý život sloužil. Proto mu také Bůh svěřil výchovu svého 

syna Ježíše. Když pak Ježíš začíná svou činnost, i on prokazuje pevnost skály, když na poušti nepodléhá pokušení 

a zůstává věrný svému poslání. Ježíš je skála, na které můžeme stavět. On je základem „domu“ našeho života. 

Přejeme vám i sobě, ať si to během uskutečňování tohoto projektu s radostí uvědomujeme. 
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