
 

4.deň 

Svätý Jozef hľadá miesto na bývanie 

Božie slovo  

(Lk 2,7) 

Mária zavinula dieťa do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. 

(Mt 2,13-14) 

13 Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so 

sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes 

bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“ 14 On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do 

Egypta. 

Zamyslenie: 

Svätého Jozefa veľmi bolelo, keď nenašiel v Betleheme dôstojné miesto pre narodenie 

očakávaného Spasiteľa. Túto bolesť však znášal mlčky, pokorne odovzdaný do vôle Božej, 

plný živej dôvery v Boha. Podobne, keď musel odísť do Egypta, cudzieho kraja, opäť bol 

pred výzvou nájsť vhodné príbytok pre rodinu. Zverme Bohu a ochrane sv. Jozefa rodiny 

bez domova, hľadajúce ubytovanie a strádajúce kvôli nepostačujúcemu bývaniu.  

MODLITBA: Svätý Jozef, ty poznáš bolesti a utrpenie, ktoré sprevádzajú starosti s hľadaním 

strechy nad hlavou. Sám si to zakúsil ako v Betleheme, tak na úteku v Egypte. Vezmi pod 

svoju ochranu rodiny, ktoré nemajú obydlie, zvlášť matky s malými deťmi a všetkých, ktorí 

sú nútení žiť za hranicami svojej vlasti. Postaraj sa o matky v požehnanom stave a všetky 

rodiny, čakajúce na narodenie dieťatka. Nauč ich znášať v tichosti a pokoji neistotu 

zajtrajška a všetky životné ťažkosti s dôverou v Božiu Prozreteľnosť. Amen.  

Svätý Jozef, ochranca ľudí bez domova, oroduj za nás. 

(zdroj: brožúra k Roku sv. Jozefa – farnosť Kežmarok) 

Aktivita 

VON 

Svätý Jozef so svojou rodinou musel na viackrát hľadať miesto na bývanie a to aj v cudzej 

krajine. Prechádzal rôznymi ulicami mesta, kým našiel to, čo potreboval. 



Dnes ťa pozývame na „hľadačku“ v okolí, v ktorom bývaš.   

Vyber si jednu z uvedených adries, ktorá je k tvojmu bydlisku najbližšie (kvôli opatreniam 

vzhľadom na pandémiu).  

Vyhľadaj toto miesto. Nájdeš tam umiestnenú pečiatku. Tú si otlač na papier (ak máš vlastnú 

„podušku“ na pečiatky), alebo prilož na ňu (na obrázok) papier a pastelkou (najlepšie to ide 

voskovou) pomaľuj jej povrch. To, čo je na nej, sa ti otlačí na papier. Otlačok odfoť. 

POZOR, pečiatku neber so sebou, slúži všetkým hľadačom na tom mieste! 

 

Cirkevná spojená škola, Švermova 1224/10, Snina (hľadaj na pravej strane budovy od 

hl. vchodu) 

Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina (hľadaj na plote vpravo od hl. 

vchodu) 

Stredná priemyselná škola, 1059/23, Snina (hľadaj na parkovisku pred školou smer vľavo)  

ZŠ Komenského 2666/16, Snina (hľadaj na plote smerom vpravo od vchodovej brány) 

ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina (hľadaj na pravej strane budovy od hl. vchodu) 

 

        

Pre tých, čo nebývajú v Snine, alebo sú v karanténe: 

Choďte VON a nájdite niečo zaujímavé (napr. dubové listy, ihličie), čo usporiadate do 
nejakého tvaru,  vložíte medzi dva papiere. Vrchný pomaľujete pastelkou (najlepšie to ide 
voskovou) a tak vytvoríte tzv. frotáž. Obrazec odfoďte.  

DNU 

Svätý Jozef v Betleheme nenašiel miesto pre svoju rodinu v hostinci, či inej ubytovni, lebo 

bolo všetko obsadené. Ale napokon nejaké prístrešie im predsa poslúžilo a mali sa kam 

uchýliť.  

Dnes je pred tebou výzva pokúsiť sa vytvoriť dom/domček. Ako? Môže byť z kariet, kartónu, 
možno z vankúšov, či deky ako taký bunker... Je to len na vás. :) Potom ho odfoť. 

Iná možnosť pre starších: 

Úlohou na dnešný deň bude napiecť alebo uvariť si niečo spolu so svojimi rodičmi alebo 
starými rodičmi (a možno niečo zvládneš aj bez nich a prekvapíš ich). Chutný výsledok 
vyfoť. 

Fotografie zo splnenia úloh pošli ešte dnes na adresu nasedetisnina@gmail.com. 

Názov mailu bude 4.deň. 
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