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Pôvod mena: z hebr. Jóseph – Boh pridá, rozhojní. 

Bol to muž veľkej viery so zmyslom pre rodinu. 
Nasadil všetko! Stal sa mužom viery, 

obetavým manželom a pred zákonom 
otcom, ktorý si veľmi dobre uvedomoval 
svoju úlohu ochrancu, strážcu, živiteľa 
svojej rodiny. Bol mužom činu. Mužom 
konajúcim z lásky a mužom obety; mužom, 
ktorý pre záujem dieťaťa išiel aj 

do emigrácie; mužom, ktorý obetavo hľadal 
strateného Ježiša, ktorý jeho nájdenie prežíval 

v tichu, bez zbytočných slov, čo ho 
charakterizuje ako muža hrdého 
a principiálneho. Vo Svätom písme nemáme 

bližšie podrobnosti o jeho pôvode a živote. 
Vieme však, že už od samého začiatku 

života Cirkvi bol v nej uctievaný a vzývaný 
ako jej ochranca. Jeho úcta bola zvlášť 

rozvinutá na Východe. Na Západe jeho úctu 
najviac šírili františkáni, Bernard z Clervaux, František Saleský, Bernardín 
Sienský a Terézia z Avily. Oficiálne ho za ochrancu Cirkvi vyhlásil blahoslavený 
Pius IX. v r. 1870. Ján XXII. vložil jeho meno do Prvej eucharistickej modlitby 
tzv. Rímskeho kánonu sv. omše. V ikonografii je zobrazený s malým dieťaťom 
Ježišom na rukách a s ľaliou alebo s tesárskym náradím. Najstarším 
vyobrazením je Jozef pri jasliach ako drží ochrannú ruku nad dieťaťom a jeho 
matkou. 
Otázky: 
Kedy slávime slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie? 
Je na Slovensku slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie prikázaným 
sviatkom? 
Pod akým titulom si uctievame sv. Jozefa liturgickom spomienkou 1. mája? 
 
Aké modlitby poznáme k sv. Jozefovi? 
 
Kým bol sv. Jozef pre Pána Ježiša? 
 
Aké zamestnanie mal sv. Jozef a tiež aj Pán Ježiš? 

 
Aký pracovný nástroj používal sv. Jozef? Obrázok 
vyfarbi. 
 
Z ktorého izraelského kmeňa pochádzal sv. Jozef? 
 
Ktorý izraelský kráľ bol Jozefovým predkom – 
zakladateľ kráľovskej dynastie? 
 
Kto sa zjavoval sv. Jozefovi vo snoch a dával mu príkazy? 
 
Do ktorej krajiny utiekol – emigroval sv. Jozef so svojou rodinou? 
 
V ktorom meste sa usadil sv. Jozef po návrate do Izraela? 
 
Koľko rokov mal Pán Ježiš, keď sa naposledy spomína vo Svätom písme sv. 
Jozef? 
 
V ktorých desiatkoch radostného ruženca sa spomína sv. Jozef? 
 
Ktoré vlastnosti sv. Jozefa by si chcel mať? 
 
Osemsmerovka s tajničkou: 
ČLOVEK, DUCH SVÄTÝ, 
HRIECHY, MANŽEL, MATÚŠ, 
MENO, MÁRIA, NARODIL, 
OCHRANCA, PORODÍ, 
POTAJOMKY, POTUPA, 
POČALA, POČALO, 
PREPUSTIŤ, PRIJAŤ, 
PRIKÁZAL, PÔSTNE, 
SPRAVODLIVÝ, SVOJ ĽUD, 
SYN, SYN DÁVIDOV, 
UKÁZALO SA, UVAŽOVAL, 
VO SNE, VYSLOBODÍ, 
ZAMÝŠĽAL. 
Predsavzatie: Ďakovná 
modlitba za otca. 


