5.deň
Svätý Jozef ochranca chudobných
Božie slovo (Lk 2,22-24.27-33.39-47)
22 Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema,
aby ho predstavili Pánovi, 23 ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu,
čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“ 24 a aby obetovali, ako káže Pánov zákon,
pár hrdličiek alebo dva holúbky. Keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom
predpisoval zákon, 28 vzal ho Simeon do svojho náručia a velebil Boha slovami: 29 „Teraz
prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, 30 lebo moje oči uvideli
tvoju spásu, 31 ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: 32 svetlo na osvietenie
pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.“ 33 Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom
hovorilo.
39 Keď Jozef a Mária vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho
mesta Nazareta. 40 Chlapec Ježiš rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na
ňom.
Zamyslenie
Svätá rodina sa rátala medzi chudobné. Nemali iný majetok okrem toho, ktorý ťažkou prácou
získal svätý Jozef. Ten ako hlava rodiny iste ťažko niesol, že nemôže Kristovi zaistiť blahobyt
a podmienky hodné jeho osoby. Ale Pán Ježiš chcel bývať a žiť práve v takejto rodine.
Nemôžeme pochybovať, že svätý Jozef vynikal medzi svojimi susedmi a príbuznými. Určite
bol ochotný, štedrý a starostlivý keď išlo o dobro iných. Bol vždy pripravený pomáhať a
prispieť dobrou radou.
MODLITBA: Svätý Jozef, ty si bol chudobný a nehanbil si sa za svoju biedu, bez reptania
si žil v zhode s Božou vôľou. Posilňuj v našich srdciach živú vieru, že Boh nikdy neopustí
tých, ktorí v neho dúfajú a verne mu slúžia. Vypros potrebné milosti všetkým, ktorí trpia
nedostatkom. A tým, ktorí sú ochotní pomáhať chudobným rodinám duchovne i hmotne a
delia sa o svoj majetok, nech Boh dá šťastie v živote a bohatú odmenu vo večnosti. Amen.
Svätý Jozef, ochranca chudobných, oroduj za nás.
(zdroj: brožúra k Roku sv. Jozefa – farnosť Kežmarok)

Aktivita
VON
Svätá rodina nepatrila medzi bohaté rodiny. No i tak sa na to nesťažovali a určite pomáhali
iným ľuďom v núdzi z toho, čo mali.
Dnes venuj druhému niečo z toho, čo je tvoje (sladkosť, ovocie, pastelky či niečo iné). Zabaľ
to do vrecúška, či krabičky a odnes tomu, o kom si myslíš, že by ho to potešilo (možno
spolužiak, kamarát, sused, alebo niekto naozaj chudobný). Odovzdať mu to môžeš aj
nenápadne – napíšeš na balíček meno a dáš mu to do schránky, či pred dvere, zavesíš na
bráničku. Nemusí vedieť od koho to dostal.
Zabalený darček odfoť. To, čo je v ňom, nech ostane pre iných tajomstvom.

DNU
Svätý Jozef a celá rodina žili skromne, ale Ježiš mal dostatok všetkého, čo potreboval k
životu. Rástol a mocnel, plný múdrosti. Učitelia zákona dokonca žasli nad jeho učením.
Aj tvoji rodičia sa Ti určite snažia dať všetko potrebné. Hmotné či duchovné, ale tiež
zabezpečiť potrebné vzdelanie. Zvlášť s menšími deťmi sa zvyknú rodičia učiť, pomáhať im
robiť úlohy. Oni ťa pri krste obetovali Bohu a modlili sa: Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho
život bol tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osoh.
Čaká ťa výzva.... Obleč sa ako to, čím by si chcel v budúcnosti byť, čím chceš byť svetu na
osoh. Či už je to učiteľka alebo hasič, veterinárka alebo spisovateľ, a pod.!
Fotku v „kostýme“ pošleš.

Fotografie zo splnenia úloh pošli ešte dnes
na adresu nasedetisnina@gmail.com.
Názov mailu bude 5.deň.

