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otcem „nejcudnějším - nejčistším“. Není to jen emotivní přívlastek, nýbrž souhrn postoje, který 
vyjadřuje opak vlastnění. Cudnost je svoboda od majetnictví ve všech oblastech života. Láska je 
skutečně láskou tehdy, je-li cudná. Láska, která chce vlastnit, je v posledku vždy nebezpečná: 
uvězňuje, dusí a činí nešťastnými. Sám Bůh miluje člověka čistou láskou, dává mu také svobodu 
pochybit a stavět se na odpor. Logika lásky je vždy logikou svobody, a Josef dovedl milovat 
mimořádně svobodně. Nikdy nestavěl do středu sebe. Uměl opustit střed a činit středem svého 
života Marii a Ježíše. 

Josefovo štěstí nespočívá v logice sebeobětování, nýbrž sebedarování. V tomto člověku nikdy 
nezachytíme frustraci, nýbrž důvěru. Jeho setrvání v tichosti neopanovávají nářky, ale projevy 
konkrétní důvěry. Svět potřebuje otce, odmítá vládce, odmítá toho, kdo chce vlastnit druhého, 
aby zaplnil svou prázdnotu; odmítá ty, kdo zaměňují autoritu za autoritářství, službu za servilitu, 
konfrontaci za útisk, dobročinnost za bezcitnou asistenci, sílu za destrukci. Každé skutečné 
povolání se rodí ze sebedarování, které uzrává přerodem oběti. Také kněžství a zasvěcený život 
žádá tento typ zralosti. Tam, kde povolání k manželství, celibátu či panenství nedosáhne zralosti 
sebedarování a zastaví se u pouhé logiky oběti, se namísto znamení krásy a radosti lásky může 
stát výrazem neštěstí, smutku a frustrace. 

Otcovství, které nepodlehne pokušení žít život dětí, otevírá netušené obzory. Každé dítě v sobě 
vždy nese tajemství, je originálem, který se může ukázat jen s pomocí otce, který respektuje 
jeho svobodu. Takový otec si je vědom, že jeho vychovatelská činnost jednou skončí a naplní 
svoje otcovství tehdy, když se stane „zbytečným“, kdy zjistí, že dítě je samostatné a ubírá se 
životní cestou samostatně. Tehdy se ocitne v situaci Josefa, který vždycky věděl, že ono dítě 
nebylo jeho, ale bylo mu jednoduše svěřeno do péče. To je v podstatě to, co dává na 
srozuměnou Ježíš slovy: „Nikomu na zemi nedávejte jméno „otec“, jenom jeden je váš Otec, 
a ten je v nebesích“ (Mt 23,9). 

Pokaždé, když uplatňujeme své otcovství, si musíme připomínat, že nejde o vlastnictví, nýbrž 
o „znamení“, odkazující k otcovství vyššímu. V jistém smyslu jsme všichni vždy v Josefově 
situaci, jsme stínem jediného nebeského Otce, který „dává vycházet svému slunci pro zlé 
i dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým“ (Mt 5,45), stínem, který jde za Synem. 

*** 

„Vstaň, vezmi dítě i jeho matku“ (Mt 2,13), říká Bůh svatému Josefovi. 

Cílem tohoto apoštolského listu je zintenzivnit lásku k tomuto velkému světci, která nás povede 
k tomu, že budeme vzývat jeho přímluvu a napodobovat jeho ctnosti a jeho elán. 

Specifickým posláním světců je totiž nejen dělat zázraky a poskytovat milosti, nýbrž přimlouvat 
se za nás u Boha, jako to dělal Abraham26 a Mojžíš27a jako to dělá Ježíš „jediný prostředník“ 
(1 Tim 2,5), který je u Boha Otce naším „přímluvcem“ (1 Jan 2,1), jenž „je stále živ, aby se za nás 
přimlouval“ (Žid 7,25; srov. Řím 8,34). 

                                                           
26 Srov. Gn 18,23–32. 
27 Srov. Ex 17,8–13; 32,30–35. 


