
 

Příloha 1 – Karta k vystřižení s vlastnostmi sv. Josefa – pro mládež a dospělé 

Vyberte si jednu vlastnost, která představuje, v čem se projevovala spravedlnost u sv. Josefa. Záleží na vás, zda se 

zaměříte na jednu věc, nebo se každý den či týden rozhodnete pro něco jiného. Sami jistě přijdete na další podněty. 

 

 

 

 

Učím se u sv. Josefa: 

přijímat druhé 

Josef se citlivě choval k Marii i k Ježíši a chránil je.  
Učím se být zdvořilý k druhým, nepoužívám hned 
tvrdá slova, když si nerozumíme, nedělám žerty, 
které druhé zesměšňují. Modlím se za své bližní.  

otevřít se Bohu 

Josef šel s Marií do Betléma na sčítání lidu. 
To, co mě trápí, i to, z čeho mám radost, se učím 
odevzdávat Bohu v modlitbě, naslouchat mu 
a přijímat jeho vůli, i když se liší od mých plánů. 

být vynalézavý 

Josef se v Betlémě snažil ze všech sil, aby našel 
pro rodinu přístřeší. 
Učím se být i v těžkostech vynalézavý. 
Sám vymyslím, co mohu udělat pro ostatní. 

být vytrvalý 

Josef se nevzdal, když nenašel v Betlémě 
přístřeší, a nechyběla mu naděje. 
Učím se dodělat do konce i těžké úkoly. 
Podpořím v tom i ostatní. 

být odvážný 

Josef v mnoha situacích prokázal svou odvahu. 
Učím se, abych se nebál zastat se druhých, 
abych dokázal někoho  požádat o pomoc. 
Učím se od problémů neutíkat, ale řešit je včas. 

být trpělivý 

Josef často musel čekat, až dostane od Boha 
odpověď na své otázky. Učím se čekat na Boží 
odpovědi a mít trpělivost s ostatními i sám se 
sebou. Učím se nechtít vše hned. 

být obětavý 

Josef obětoval mnohokrát své pohodlí, když 
přijal Marii a staral se o Ježíše. 
Chci se od něj učit obětovat čas, pohodlí či peníze 
pro to, aby vzniklo něco dobrého pro ostatní. 

být pracovitý 

Aby uživil svou rodinu, musel Josef pracovat. 
Učím se od něj dobře využívat svůj čas, rozvíjet 
své schopnosti, pracovat a vážit si práce jiných. 
Učím se děkovat každému, kdo mi pomáhá. 

být poctivý 

Poctivost byla vidět ve všem, co Josef dělal.  
Učím se dělat poctivě to, co mám na starosti, 
dodržovat sliby, mluvit pravdu, zastat se 
nespravedlivě obviněného.  

být pokorný 

O Josefovi toho v Bibli moc napsáno není, ale 
hodně toho udělal. 
Učím se jako on pomoci druhým tím, co umím, 
ale zároveň o tom nemluvit a pochválit i ostatní. 

být milující 

Všechno, co Josef ve svém životě dělal, bylo 
z lásky k Bohu a k jeho rodině. 
Učím se mít jako Josef rád Ježíše, Marii i své 
blízké a podle toho se k nim chovat. 

 

 


