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Svatý Josef Dělník, patron zlínské Charity
Svatý Josef patřil k těm, kteří nejvíce ovlivnili Ježíše Nazaretského. Víme o něm velmi málo,
vlastně máme jen pár řádků v evangeliích. Pocházel z rodu židovského krále Davida,
zasnoubil se s mladou ženou z Nazareta a pak mu Bůh odhalí své plány s ním, pomocí
anděla, že se má stát pěstounem děťátka, které Jeho snoubenka počala z Ducha Svatého.
Když se Marii narodí syn Ježíš, tentýž anděl vybízí Josefa, aby vzal dítě i Jeho matku a
uprchli společně do Egypta, před Herodem. Josef poslechne. Pak už je jen málo zpráv o
Ježíšovi, jako chlapci. Ztratí se na pouti a najdou ho v chrámě. A nastává jejich skrytý život,
kdy Josef učí Ježíše své profesi tesaře a odevzdává mu všechno cenné, co musí vědět, aby se
z něj stal dobrý tesař i člověk. Kromě zmínek v prvních kapitolách evangelií se víc
nevzpomíná. Jeho život se stává skrytým.
Skrytý život žije mnoho lidí, dokonce i v těch nejbohatších zemích světa. Žijí ho ti, kteří svůj
život obětují pro druhé v rozličných skutcích lásky pro druhé, kteří nehledají chválu. Tento
postoj je na hony vzdálen naší kultuře, která oceňuje okázalá gesta, veřejná vyhlášení a
články v tisku. Nestačí odvézt dobrou práci - ostatní musí vědět, že jsem ji odvedl. Postoj
Svatého Josefa Dělníka a jeho skryté práce a oběti konané s láskou, se stává vzorem pro naši
charitní práci. Požehnaný čas přeje Noela (volně zpracováno podle knihy Môj život so
svätými James Martin)
Slovo ředitele: O svatém Josefovi toho víme velmi málo. Co víme ale jistě je, že byl tesař,
což v té době byla velmi kvalifikovaná práce. A když se zamyslíme nad tím, že musel uživit
nejen sebe, ale i celou rodinu, v situaci kdy neexistovaly žádné rodinné přídavky nebo
cokoliv jiného, co připomíná dnešní sociální systém, musel odvádět velmi kvalitní práci.
Výsledek jeho práce musel vést k uspokojení zákazníka. A co má charitní práce společného s
jeho prací? Musí být také velmi kvalifikovaná, kvalitní, i musí uspokojit našeho ´zákazníka´.
Svatý Josef se určitě časem neobešel bez pomoci Ježíše. Spíš se říkalo: „Bez Božího
požehnání, marné lidské namáhání.“ Děkuji všem kolegyním a kolegům za jejich práci.
Vlastimil Vajďák
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sv. Josef Dělník, opifex Ioseph, sponsus beat, každoročně 1. května, nezávazná památka
Postavení: snoubenec Panny Marie
Patron:

všech pracujících, otců, rodin, Církve

Atributy:

tesařské nástroje, koš, lilie, hůl, Ježíšek

Za nebeského ochránce pracujících ho v roce 1937 ustanovil Pius XI. Jako vzoru dělníků mu
Pius XII. v roce 1955 určil další den -1. máj - a tím svátek práce postavil pod jeho ochranu.
Slavením památky Josefa Dělníka je vyzdvižena hodnota práce a její význam v přirozeném i
nadpřirozeném řádu, pro život zde i na věčnosti.
DŮLEŽITOST PRÁCE PRO ŽIVOT ČASNÝ I VĚČNÝ
Máme před sebou vzor Josefa dělníka, s nímž spolupracoval nějaký čas i Ježíš, a společně
tak posvětili dělnou práci denní i řemeslnou. Josef se staral o hmotné potřeby svaté Rodiny a
byl pomocníkem širšímu společenství, v němž žil.
Josef, snoubenec Panny Marie a tesař, stal se ochráncem všech pracujících i jejich rodin, což
potvrdil Pius XI. v roce 1937 a od r. 1955 má svůj zvláštní svátek jako Dělník s připomínkou
potřeby uskutečňování míru ve společnosti. Tento den se tak stal svátkem křesťanských
ideálů velké rodiny pracujících, v němž Církev chce zdůraznit důležitost práce pro život
časný i věčný.
Bože, Stvořiteli světa, podle Tvé vůle je úkolem lidského pokolení obdělávat zemi a rozvíjet
své schopnosti prací; prosíme Tě, pomáhej nám, ať podle příkladu a pod ochranou svatého
Josefa poctivě konáme, co přikazuješ, a dosáhneme toho, co slibuješ. Skrze Tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po
všechny věky věků. Amen"
(závěrečná modlitba z breviáře)
Zdroj: http://catholica.cz/?id=1321
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