2.deň
SvätýJozef vzor pracujúcich
Božie slovo (Mt 13,54-56)
54 Ježiš prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Oni sa divili a hovorili: „Skade má tento
takú múdrosť a zázračnú moc? 55 Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária
a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda? 56 A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže
má toto všetko?“
Zamyslenie:
Práca je povinnosťou každého človeka, a ani svätý Jozef, napriek tomu, že bol Bohom
vybratý za pestúna Božieho Syna, nebol od nej oslobodený. Ako tesár ťažko pracoval, aby
uživil Svätú rodinu. Pán Ježiš bezpochyby pomáhal svojmu pestúnovi ako dorastajúci
mladík i ako dospelý muž. Modlime sa za ľudí, ktorí ťažko pracujú, aby uživili seba a svoje
rodiny. Prosme Boha najmä za nezamestnaných, aby si dokázali nájsť dobré zamestnanie
a tak uživiť i svojich najbližších.
MODLITBA: Svätý Jozef, ty poznáš cenu driny i pot ťažkej práce, ktorú si vykonával, aby si
Svätej rodine zaistil dôstojné životné podmienky. Prosíme ťa, zahrň starostlivosťou svojho
otcovského srdca všetkých ťažko pracujúcich. Vezmi ich pod svoju ochranu. Nech všetci
dostanú spravodlivú mzdu za svoju prácu, aby ich rodiny netrpeli hladom a nežili v
nedostatku. Nezabúdaj, živiteľ Svätej rodiny, na tých, ktorí nemajú prácu a márne ju hľadajú.
Amen.
Svätý Jozef, vzor pracujúcich, oroduj za nás.
(zdroj: brožúra k Roku sv. Jozefa – farnosť Kežmarok)

Aktivita
VON
Svätý Jozef bol tesárom. Čiže pracoval s drevom, či už pri stavaní striech na budovách,
alebo aj inou rezbárskou prácou.
Keďže v tomto roku sa mnohým nepodarilo ísť na výlet do Tatier na Hrebienok, aby
obdivovali ľadové sochy, môže prísť Hrebienok k nám. Ako? Využi zvyšky snehu. Vytvor

na dvore, či pred bytovkou nejakú sochu zo snehu. Netradičného „snehuliaka“. Socha
nemusí byť veľká, hlavné je, že bude. Výtvor odfoť a pomenuj.

V prípade, že sa zo snehu nedajú tvoriť sochy (alebo u vás už nie je sneh), vytvor ekoobrázok. Choď von a z lístkov, konárikov, vetvičiek, ktoré možno voľne ležia na zemi
(netrhaj, keď nemusíš) vytvor obrázok. Ten odfoť. Urobíme si „gáleriu“, lebo tie skutočné
sú teraz tiež zatvorené.

DNU
Svätý Jozef robil svoju prácu dôsledne. Veď inak by mu nikto nezveril ďalšiu prácu. Panna
Mária zatiaľ robila práce ženy v domácnosti. Jedine tak to mohlo v rodine fungovať, keď
každý robil dobre to, čo mal.
Aj ty máš určite doma zverenú nejakú prácu. Možno nie veľkú, ktorá však prináša osoh
všetkým (vynášanie smetí, vysávanie, utieranie prachu, utieranie riadu či jeho vyberanie
z umývačky a pod.). Daj si záležať, aby ťa do týchto činností, ktoré máš na starosti ty,
nemusel nikto naháňať a robiť ich za teba. S čím teda pomáhaš doma ty? Pri tej činnosti
sa odfoť.

Fotografie zo splnenia úloh pošli ešte dnes na adresu nasedetisnina@gmail.com.
Názov mailu bude 2.deň.

