V ŠKOLE SVÄTÉHO JOZEFA
marec 2021

Pápež František vyhlásil rok svätého Jozefa. Zo
Svätého písma o Jozefovi vieme veľmi málo. Nemáme
zachytené ani jedno jeho slovo. O Jozefovi vieme, že
bol najskôr snúbencom a potom manželom Márie. Ježiš
je nazývaný ako tesárov syn. Podľa židovskej tradície
otec naučil syna remeslo a zvyčajne po smrti otca syn
prevzal jeho činnosť.
Jozef bol pre Ježiša pozemským otcom. Otec
mal na starosti náboženskú výchovu svojho syna. Určite
Jozef naučil Ježiša potrebné modlitby, prikázania
a brával ho do synagógy.
Svätý Jozef bol ochrancom a živiteľom Svätej
rodiny. Svoj sviatok má v marci, preto počas tohto
mesiaca sa chceme od neho niečo naučiť. Učiť sa môžu
aj deti, aj dospelí.
Na každý týždeň vám ponúkame niekoľko úloh
pre vás deti i pre vašich rodičov, aby ste spoločne ako
rodina, nasledovali svätého Jozefa a žili v atmosfére
Svätej rodiny.
Pôstny mesiac marec je výzvou, aby sme
spoznali svätého Jozefa ako inšpiráciu v každodenných
životných situáciách.
Preto sa rodina ________________________________
prihlasuje do školy svätého Jozefa. Budeme sa učiť jeho
prístupu k ľuďom, k práci a k životu, a tiež jeho
oddanosti Bohu.

Svätý Jozef bol tesár. Pracoval s drevom a jeho
prácou bolo aj stavať domy. Dom je dôležitý, ale ešte
dôležitejšie je, aby si rodina v dome vytvorila skutočný
domov, teda miesto pre šťastný a pokojný život
všetkých jej členov. Svätý Jozef svojej rodine postavil
dom a hlavne prispel k tomu, aby v ňom spolu ako
rodina krásne nažívali.
My sa v škole svätého Jozefa naučíme postaviť
pre našu rodinu symbolický dom, v ktorom budeme žiť
podľa príkladu svätej nazaretskej rodiny.
Každý týždeň začneme biblickým textom zo
života svätého Jozefa. Vytvorte si príjemnú atmosféru
na spoločnú modlitbu a čítanie Svätého písma. Vystavte
si obraz alebo sochu svätého Jozefa, zapáľte sviecu
a stíšte sa.
V jednotlivých dňoch týždňa sa budeme
inšpirovať jednou z vlastností svätého Jozefa. Keď
každý splní svoju úlohu, vymaľujete si časť domu. Na
konci mesiaca budete mať krásny dom, v ktorom
budete prežívať život radosťou naplnenej kresťanskej
rodiny.

1. týždeň – predná časť strechy
2. týždeň – bočná časť strechy
3. týždeň – predná stena
4. týždeň – bočná stena
5. týždeň – dvere, okno, komín

1. týždeň
01.- 07. 03. 2021

V pondelok alebo v nedeľu večer si zapáľte
sviecu a pri spoločnej modlitbe prečítajte z Markovho
evanjelia verše 1, 18 – 2, 23.
Porozprávajte sa o tom, ako Jozef vo všetkom
dôveroval Bohu a ako on i jeho rodina žili podľa Božej
vôle.
Vymaľujte si obrázok a od ďalšieho dňa sa
pustíme do plnenia úloh prvého marcového týždňa.

Na každý deň si vyberte jednu z úloh. Niektorú
úlohu zopakujte aj viackrát za týždeň.
pre deti

pre dospelých

Jozef sa staral o Máriu
a Ježiša. Budem sa snažiť
počas týždňa robiť nejakú
prácu v domácnosti.

dôverovať
Bohu

Jozef bol nábožný človek.
Budem sa každý deň
pravidelne modliť.

počúvať
Boha

Pozvem rodinu na spoločnú
modlitbu.

byť
odvážny

Pomodlím sa za ľudí, ktorí sú
chorí, trpia a majú v živote
problémy.

riešiť
problémy

To, čo ma trápi,
aj to, z čoho
mám radosť, sa
učím odovzdať
Bohu
v modlitbe.
V modlitbe
počúvam Božiu
vôľu a naučím sa
ju prijímať, aj
keď je odlišná
od mojich
plánov.
Naučím sa, aby
som sa nebál(a)
zastať druhých,
keď sú
ponižovaný.
Neutekám od
problémov, ale
snažím sa ich
riešiť včas.

2. týždeň
08.- 14. 03. 2021

V pondelok alebo v nedeľu večer si zapáľte
sviecu a pri spoločnej modlitbe prečítajte z Lukášovho
evanjelia verše 2, 1 – 21.
Porozprávajte sa o tom, čo všetko musel Jozef
urobiť, aby sa mohol postarať o svoju manželku a dieťa.
Vymaľujte si obrázok a od ďalšieho dňa sa pustíme do
plnenia úloh druhého marcového týždňa.

Na každý deň si vyberte jednu z úloh. Niektorú
úlohu zopakujte aj viackrát za týždeň.
pre deti

pre dospelých

Jozef sa zo všetkých síl snažil
nájsť v Betleheme príbytok
pre svoju rodinu. Prekvapím
niekoho nejakou drobnou
pozornosťou.

byť

Jozef musel v živote
prekonávať veľa prekážok.
Keď sa mi niečo nedarí (napr.
domáce úlohy), nevzdám to,
ale budem sa snažiť to
dokončiť.

byť
trpezlivý

Jozef musel obetovať svoje
pohodlie, aby sa postaral
o Máriu a Ježiša. Zrieknem sa
niečoho alebo urobím niečo
pre druhých.

byť
obetavý

Jozef v živote všetko robil
z lásky k Bohu a svojim
blížnym. K svojim blízkym sa
budem správať úctivo
a láskavo.

byť
milujúci

vynaliezavý

Učím sa byť
vynaliezavý
a sám sa
podujmem, že
urobím niečo
pre druhých.
Učím sa čakať na
Božie odpovede
a mať trpezlivosť
s ostatnými aj
sám so sebou.
Učím sa nechcieť
všetko hneď.
Chcem sa učiť
obetovať
čas,
pohodlie
či
peniaze pre to,
aby
vzniklo
niečo dobré pre
ostatných.
Učím sa mať rád
Ježiša, Máriu i
svojich blízkych
a podľa toho sa
k nim správať.

3. týždeň
15.- 21. 03. 2021

V pondelok alebo v nedeľu večer si zapáľte
sviecu a pri spoločnej modlitbe prečítajte z Lukášovho
evanjelia verše 2, 22 – 40.
Porozprávajte sa o tom, aký bol Jozef človek,
ktorým dobrým vlastnostiam sa môžeme od neho
naučiť.
Vymaľujte si obrázok a od ďalšieho dňa sa
pustíme do plnenia úloh tretieho marcového týždňa.

Na každý deň si vyberte jednu z úloh. Niektorú
úlohu zopakujte aj viackrát za týždeň.
pre deti

pre dospelých

Jozef musel tvrdo pracovať,
aby uživil svoju rodinu.
Budem si poctivo plniť svoje
domáce i školské povinnosti.

byť
pracovitý

O Jozefovi sa v Biblii veľa
nepíše, ale urobil veľa
výnimočných vecí. Budem
robiť dobré skutky a nečakať
za to odmenu a pochvalu.

byť
pokorný

Jozef plnil vždy to, čo sa od
neho ako veriaceho
očakávalo. Budem sa riadiť
tým, čo ma učia moji rodičia
a učitelia náboženstva.
Jozef sa staral o jemu
zverených blízkych. Pomodlím
sa za známych živých
i mŕtvych Jozefov.

byť
nábožný

byť
všímavý

Nebudem kvôli
práci zanedbávať
svoju rodinu
a nebudem
pracovať
v nedele.
Učím sa ako
pomôcť druhým
tým, čo viem, ale
zároveň o tom
nehovoriť a
pochváliť aj
ostatných.
Budem svoj život
žiť vo všetkom
podľa Božích
prikázaní.
Poprajem
známym Jozefom
k sviatku
a pomodlím sa
za zomrelých
Jozefov.

4. týždeň
22.- 28. 03. 2021

V pondelok alebo v nedeľu večer si zapáľte
sviecu a pri spoločnej modlitbe prečítajte z Lukášovho
evanjelia verše 2, 41 – 52.
Porozprávajte sa o tom, ako žila svoj bežný
život Najsvätejšia rodina v Nazarete.
Vymaľujte si obrázok a od ďalšieho dňa sa
pustíme do plnenia úloh štvrtého marcového týždňa.

Na každý deň si vyberte jednu z úloh. Niektorú
úlohu zopakujte aj viackrát za týždeň.
pre deti

pre dospelých

Poďakujem sa Pánu Bohu
v modlitbe za všetko, čo mám.
Slová vďaky vyjadrím vždy aj
ľuďom, ktorí ma obdarujú
alebo mi pomôžu.
Jozef určite udržoval vo svojej
dielni poriadok. Budem si
dávať na poriadok všetky
svoje veci.

byť
vďačný

Jozef bol vo všetkých
oblastiach života maximálne
poctivý. Nebudem klamať
a zastanem sa, ak niekomu
budú ubližovať.

byť

Jozef musel zodpovedne
hospodáriť s časom, aby stihol
plniť svoje povinnosti.
Nebudem zabíjať čas pri
počítači, mobile a televízore.

byť
zodpovedný

byť
starostlivý

spravodlivý

Nič v živote nie je
samozrejmé.
Budem vďačný
Bohu za život
a požehnanie.
Práca
v domácnosti je
nenápadná, ale
veľmi potrebná.
Budem sa viac
starať o veci,
ktoré bežne robí
v rodine niekto
iný.
Učím sa robiť
poctivo to, čo
mám na starosti,
dodržiavať sľuby,
hovoriť pravdu,
zastať sa
nespravodlivo
obvineného.
Budem dobre
využívať svoj čas
a rozvíjať svoje
talenty.

5. týždeň
29.- 31. 03. 2021

Priblížili sme si život svätého Jozefa a snažili
sme sa aspoň v niečom byť ako on a Svätá rodina.
Posledné dni mesiaca zasväteného svätému Jozefovi sa
chceme spoločne k nemu viac modliť.
Nájdite si spolu s rodičmi každý deň čas na
rodinnú modlitbu k svätému Jozefovi.
Modlitba môže vyzerať takto:
ÚVODNÁ MODLITBA
Svätý Jozef, najčistejší snúbenec Panny Márie,
pestún Pána nášho Ježiša Krista a náš láskavý patrón, s
dôverou dieťaťa prichádzame k tebe a vzdávame ti
úctu. Žehnaj nášmu úprimnému úmyslu, ktorým chceme
tebe slúžiť, tvoje cnosti nasledovať a denne ti získavať
nových ctiteľov. Dúfame, že budeš láskavo ochraňovať a
po celý život sprevádzať nás i všetkých tých, ktorí s
poctou a prosbou k tebe prichádzajú, že nám i našim
blížnym poskytneš pomoc v hodine smrti. Vypros nám u
tvojho chránenca, nášho drahého Spasiteľa, tú zvláštnu
milosť, o ktorú ťa tak veľmi prosíme. (Tu každý môže
dodať svoju osobnú prosbu.)
Bože môj, ty si nám dal sv. Jozefa za patróna a
ochrancu. Vzdávame ti za to najúprimnejšie vďaky a

dúfame, že pre zvelebenie jeho mena vyslyšíš naše
prosby. Amen.
LITÁNIE K SVÄTÉMU JOZEFOVI
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože – zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože – zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože – zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh – zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária – oroduj za nás.
Svätý Jozef – oroduj za nás.
Preslávny potomok Dávidov – oroduj za nás.
Svetlo patriarchov – oroduj za nás.
Ženích Božej Rodičky – oroduj za nás.
Šľachetný strážca Panny – oroduj za nás.
Pestún Božieho Syna – oroduj za nás.
Starostlivý ochranca Kristov – oroduj za nás.
Hlava slávnej Rodiny – oroduj za nás.
Jozef najspravodlivejší – oroduj za nás.
Jozef najčistejší – oroduj za nás.
Jozef najmúdrejší – oroduj za nás.
Jozef najmocnejší – oroduj za nás.
Jozef najposlušnejší – oroduj za nás.

Jozef najvernejší – oroduj za nás.
Zrkadlo trpezlivosti – oroduj za nás.
Milovník chudoby – oroduj za nás.
Príklad robotníkov – oroduj za nás.
Ozdoba domáceho života – oroduj za nás.
Ochranca panien – oroduj za nás.
Opora rodín – oroduj za nás.
Útecha ubiedených – oroduj za nás.
Nádej chorých – oroduj za nás.
Patrón umierajúcich – oroduj za nás.
Postrach zlých duchov – oroduj za nás.
Ochranca svätej Cirkvi – oroduj za nás.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad
nami, Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad
nami.
V: Ustanovil ho za pána svojho domu.
R: A za správcu všetkého svojho majetku.
Modlime sa:
Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil
svätého Jozefa za ženích preblahoslavenej Panny Márie.
S dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho

ochrancu a prosíme Ťa, aby bol naším mocným
orodovníkom v nebi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Pane, nech nám pomôžu zásluhy ženícha Tvojej
najsvätejšej Rodičky. A čo by sme sami nemohli
dosiahnuť, daj nám milostivo na jeho orodovanie. Lebo
Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.
Svätý Jozef, panenský Ježišov pestún, najčistejší ženích
Panny Márie, každý deň pros za nás samého Ježiša,
Božieho Syna, aby sme posilnení Jeho milosťou, v živote
viedli víťazný boj a po smrti prijali od Neho víťaznú
korunu.
K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a
prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou
voláme k tebe, aby si nás ochraňoval.
Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou,
Božou Rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si
objímal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré
svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou
podporou prispej nám na pomoc v našich biedach.
Ty, starostlivý ochranca Svätej rodiny, stráž vyvolené
pokolenie Ježiša Krista, odvracaj od nás, láskavý otec,
všetku nákazu bludu a hriechu.

Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s
mocnosťami temnosti, a tak, ako si dieťa Ježiša
vyslobodil z veľkého nebezpečenstva ohrozenia života,
obhajuj aj svätú Božiu Cirkev pred nepriateľskými
úkladmi a pred každým protivenstvom a nás všetkých
prijmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho
príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život,
nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť.
Amen.
DESIATOK SVÄTÉHO RUŽENCA
ZÁVERČNÁ MODLITBA K SVÄTÉMU JOZEFOVI
Modlitba k sv. Jozefovi I.
Svätý Jozef, ochraňuj náš dom a Božie
požehnanie vylievaj v ňom. Na všetkých, čo v ňom
žijeme, nech v láske a v jednote rastieme. Aby nás pokoj
a radosť sprevádzali, aby sme pred Bohom s bázňou
vytrvali, aby sme s láskou pracovali, a tak cestou do
neba putovali. Z môjho srdca dnes táto prosba planie,
ostaň a buď s nami, prosím o zmilovanie. Dávam ti dnes
kľúče, ty vieš, čo nás čaká, daj nám domov šťastný, zlo
nás nevyľaká. Odstráň všetko zo sŕdc von, čo chce zničiť
tento dom. Do Ježišovho Srdca zavri všetkých i mňa
tiež, o tvoju ochranu prosím, veď Ty mi rozumieš. Nech

žijeme každý deň ako v Nazarete, a svedčíme o láske tu
na tomto svete. Amen.
Modlitba k sv. Jozefovi II.
Bože, Stvoriteľ vesmíru, ty si nám dal prácu ako
životný údel, prosíme ťa, pomáhaj nám nasledovať
príklad svätého Jozefa, a pod jeho ochranou svedomite
vykonávať všetky svoje povinnosti, aby sme dosiahli
prisľúbenú odmenu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista,
tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v
jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.
Modlitba k sv. Jozefovi III.
Svätý Jozef, ty si vzor a patrón všetkých otcov
rodín, nauč nás kresťansky chápať svoje povinnosti.
Napĺňaj ozajstnou radosťou srdcia rodičov, ktorí
odovzdávajú život svojim deťom. Nech sa otcovia
starajú o svoje rodiny tak, ako si sa ty staral o Svätú
rodinu v Nazarete. Nech žijú svoj rodinný život s
Ježišom. Vypros nám, aby nás žiadne životné prekážky
nedokázali vzdialiť od Boha a aby neochladla naša
láska. Svätý Jozef, zver Bohu všetkých otcov, ktorí sa
starajú o svoje rodiny, najmä tých, ktorí svoje povinnosti
vykonávajú s ťažkosťami. Amen.

