3.deň
Jozef s Máriou putujú do Betlehema
Božie slovo (Lk 2,1-5)
1 V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom
svete. 2 Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. 3 A všetci šli dať sa
zapísať, každý do svojho mesta. 4 Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do
Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu
a rodu, 5 aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v po žehnanom
stave.
Zamyslenie:
Svätý Jozef tiež veľmi očakával narodenie Ježiša Krista. Do toho však prišlo sčítanie
ľudu. Podobne ako je tomu teraz. No keďže nešlo o elektronické sčítanie, musel putovať
do mesta, z ktorého pochádzal jeho rod. Do Betlehema. Svätý Jozef ako hlava svätej
rodiny teda všetko prichystal, aby mohol splniť tento „štátny“ príkaz a vydali sa s Máriou
na cestu.
Modlime sa za otcov, ktorí plnia svoju otcovskú úlohu s ťažkosťami, nie vždy
zapríčinenými ich vinou. Nech s pomocou svätého Jozefa zodpovedne plnia povinnosti
hlavy rodiny.
MODLITBA: Svätý Jozef, ty si vzor a patrón všetkých otcov rodín, nauč ich kresťansky
chápať povinnosti. Napĺňaj ozajstnou radosťou srdcia rodičov, ktorí odovzdávajú život
svojím 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 im, aby ich žiadne
životné prekážky nedokázali vzdialiť od Boha a ochladiť ich vzájomnú lásku. Svätý
Jozef, zver Bohu všetkých otcov, ktorí sa starajú o svoje rodiny, a najmä tých, ktorí svoje
povinnosti vykonávajú s ťažkosťami. Amen.
Svätý Jozef, patrón otcov rodín, oroduj za nás.
(zdroj: brožúra k Roku sv. Jozefa – farnosť Kežmarok)

Aktivity
VON
Svätý Jozef a Panna Mária putovali na sčítanie ľudu do Betlehema. Slovo Betlehem
v preklade znamená dom chleba.
Urob si malú vychádzku von a putuj k „domu chleba“, čiže k budove, kde sa dá kúpiť
chlieb. Tú odfoť.
Alebo, ak je takáto budova príliš ďaleko, odfoť názov ulice, na ktorej je tvoje
bydlisko.

DNU
Svätý Jozef bol pred svetom zodpovedným otcom v svätej rodine.
O pomoc pre nás ho môžeme prosiť denne a tak sa tento svätec
stane súčasťou aj našej rodiny.
Úlohou bude doma nájsť (prípadne vytlačiť) obrázok svätého
Jozefa (možno máte doma aj sochu), odfotiť sa s ním celá
rodina (ak tvoji rodinní príslušníci sa nechcú fotiť, tak sa
odfoť aspoň ty) a nakoniec si ho umiestniť na nejaké viditeľné
miesto doma. Veď prežívame Rok svätého Jozefa.

Fotografie zo splnenia úloh pošli ešte dnes na adresu nasedetisnina@gmail.com.
Názov mailu bude 3.deň.

