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Proč právě svatý Josef? 
 

V letošním roce bude naším průvodcem v postní době svatý Josef, snoubenec 

Panny Marie a pěstoun Ježíše, neboť 8. prosince 2020 vyhlásil papež František 
Rok svatého Josefa, aby se tak důstojně oslavilo 150. výročí dne, kdy byl svatý 
Josef vyhlášen patronem katolické církve.  
 

„Svatý Josef je opravdový muž víry a povzbuzuje nás, abychom znova našli úzký 
synovský vztah s Otcem, obnovili svou věrnost modlitbě, disponovali se k 
naslouchání a s hlubokým rozlišováním odpovídali na Boží vůli,“ uvádí Dekret 
Apoštolské penitenciárie k Roku svatého Josefa.  
 

Tento postníček ti tedy během letošní postní doby nabídne každodenní setkání 
se svatým Josefem. 
 

Svatý Josef je velký přímluvce, vždyť byl Ježíši velmi blízko. Proto se postníček 
každý pátek zaměřuje na modlitbu s přímluvou svatého Josefa. Vybrané 
modlitby najdeš v postníčku. 
 

Během postní doby si také připomeneš většinu míst v Písmu svatém, kde se o 

svatém Josefovi píše. Jedná se především o evangelia podle Matouše a Lukáše. 
Vyhledané odpovědi si zapiš do postníčku. 
 

Dále tě v postníčku čekají různé úkoly se svatým Josefem. Některé najdeš 
v tomto sešitku, jiné vyluštíš pomocí internetu a zapíšeš si je do postníčku, ale 

některé můžeš vyluštit jen při návštěvě kostela sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě. 
Vzhledem k tomu, že svatý Josef je také patronem rodin, některé z úkolů jsou 
věnované trávení času s rodinou.  
 

Přeji ti požehnanou postní dobu pod ochranou svatého Josefa!  

Radka Terezie Blajdová 
 

K hezkému prožití svatopostní doby se svatým Josefem ti také žehná  
+ P. Pavel Mistr 
 

 



 

DEN   
DRUH  

ÚKOLU 
ÚKOL 

ODKAZ      

V BIBLI 

     

Popeleční 
středa 

17.2. úkol 

Letošním postníček nás bude provázet sv. Josef, 
neboť nyní prožíváme Rok sv. Josefa. Vybarvi si tedy 

obrázek sv. Josefa na obalu postníčku, abys ho měl 
tuto postní dobu stále před očima. 

  

Čtvrtek 18.2. Bible 
Matoušovo evangelium začíná rodokmenem Pána 
Ježíše. Jak se jmenoval Josefův otec? 

Mt 1,16 

Pátek 19.2. modlitba 
Pomodli se modlitbu ke sv. Josefovi "Svatý Josefe při 
nás stůj" 

  

Sobota 20.2. Bible 
Ježíšův rodokmen v Matoušově evangeliu začíná u 
Abrahama, až ke komu sahá v Lukášově evangeliu? 

Lk 3,23-

38 
     

1. neděle 
postní 21.2. úkol 

Josef byl povoláním tesař. Vylušti v pracovním listu, 
který je součástí postníčku, s jakým nástroji tesař 
pracuje. Zeptej se tatínka či dědečka, zda některé z 
těchto nástrojů máte doma a prohlédni si je. 

  

Pondělí 22.2. úkol Zjisti, čí je sv. Josef patron.   

Úterý 23.2. Bible Z jakého rodu Josef pocházel? Lk 1,27 

Středa 24.2. úkol Vybarvi obrázek Ježíšův rodokmen. Poznáš některé 
z Jeho předků?   

Čtvrtek 25.2. Bible Co se stalo dřív, než se Maria s Josefem sešli? Mt 1,18 

Pátek 26.2. modlitba 
Sv. Josef je také patronem vyhnanců. Pomodli se za 
ty, kteří ztratili svůj domov a hledají nový.   

Sobota 27.2. Bible Jaký "titul" dává evangelium Josefovi? Proč?  Mt 1,19 

     

2. neděle 
postní 28.2. úkol Najdi v kostele sv. Vavřince, kde všude je sv. Josef 

vyobrazen. Řešení najdeš v příštích ohláškách.   

Pondělí 1.3. úkol Březen je měsícem sv. Josefa. Zjisti, podle jakých 
atributů poznáš jeho vyobrazení.    

Úterý 2.3. Bible 
Kdo nakonec ukázal Josefovi řešení jeho nelehké 
situace? Co mu poradil? 

Mt 1,20 

Středa 3.3. Bible Jak Josef nakonec vyřešil tuto situaci? Mt 1,24 

Čtvrtek 4.3. Bible 
Odkud kam se vydali Josef s Marií na cestu kvůli 
soupisu lidu? 

Lk 2,4 

Pátek 5.3. modlitba 

Večer můžeš přijít do kostela setkat se s Pánem 
Ježíšem a vzpomenout na Svatou rodinu. Pomodli se 
za svoji rodinu modlitbu "Svatý Josefe". 

  

Sobota 6.3. Bible Koho našli pastýři v Betlémě? LK 2,16 

     

3. neděle 
postní 7.3. úkol Sv. Josef je patronem rodiny. Vymysli pro svoji 

rodinu na tuto neděli nějaký pěkný výlet.   



Pondělí  8.3. úkol Sv. Josef je často vyobrazován s lilií. Přines mamince 

dnes nějakou kytičku.   

Úterý 9.3. úkol Kdo se poklonil Ježíškovi jako první? Vybarvi 
obrázek, který to znázorňuje.   

Středa 10.3. úkol Další, kdo se přišel poklonit Ježíškovi, byli mudrci. 
Vybarvi obrázek Klanění Tří králů.   

Čtvrtek 11.3. Bible 

Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona 
Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním 
předstoupili před Hospodina. S kým se zde setkali? 

Lk 2,22-

38 

Pátek 12.3. modlitba   

Přijď se dnes setkat s Pánem Ježíšem do kostela. 
Bude zde i příležitost ke svátosti smíření. Pomodli se 

modlitbu ke sv. Josefovi, kterou se rád modlí papež 
František. 

  

Sobota 13.3. úkol Vybarvi obrázek, kde uvádějí Maria a Josef Ježíše do 
chrámu.   

     

4. neděle 
postní 14.3. úkol 

Při dnešní návštěvě kostela sv. Vavřince domaluj do 
fotky z oltáře sv. Josefa v pracovním listu předměty, 
které jsou zakryté bílou barvou. 

  

Pondělí  15.3. úkol Zjisti, především při jakých problémem je vzývám sv. 
Josef. 

  

Úterý 16.3. Bible 
Kam se vydala Svatá rodina z Jeruzaléma dle 
Matoušova evangelia? 

Lk 2,39 

Středa 17.3. Bible 
Poté, co Svatou rodinu navštívili mudrci, co řekl 
Josefovi anděl ve snu? 

Mt 2,13 

Čtvrtek 18.3. úkol Je ve tvém okolík někdo, kdo se jmenuje Josef? 
Nezapomeň mu zítra popřát! 

  

Pátek 19.3. modlitba   
Dnes je Slavnost sv. Josefa. Zúčastni se slavnostní 
mše sv. a pomodli se u oltáře sv. Josefa.   

Sobota 20.3. Bible Jak dlouho zůstala Svatá rodina v Egyptě? Mt 2,15 

     

5. neděle 
postní 21.3. úkol Zjisti, kdo je autorem oltáře sv. Josefa a v jakém roce 

byl oltář zhotoven.   

Pondělí  22.3. úkol Vybarvi obrázek, na kterém se Svatá rodina vrací z 
Egypta. 

  

Úterý 23.3. Bible 
Josef se nyní vrací z Egypta, kdo se naopak v 
minulosti po smrti nepřátel mohl do Egypta vrátit?   

Ex 4,18-

20 

Středa 24.3. Bible 
Jak se Josef dozvěděl, že ti, kdo ukládali dítěti o 
život, již zemřeli? 

Mt 2,19 

Čtvrtek 25.3. modlitba    

Vyraz pěšky na Knířov poutní cestou, která začíná u 
sochy sv. Josefa. Pomodli se u této sochy za děti, 
které se nemůžou narodit, protože si to jejich rodiče 
nepřejí. 

  

Pátek 26.3. modlitba    
Vzpomeň ve své modlitbě na ty, kteří ztratili a 
hledají práci.   



Sobota 27.3. Bible 
Co podnikali Ježíšovi rodiče každý rok o 
Velikonocích?  Lk 2,41 

     

Květná 
neděle 

28.3. úkol Nenech si ujít setkání s oslíkem, který mnohokrát 
pomohl k přepravě Svaté rodině.   

Pondělí 29.3. Bible 
Jak se Josef cítil, když nemohl s Marií tři dny najít 
Ježíše? 

Lk 2,45-

48 

Úterý 30.3. Bible 
Na začátku svého působení si Ježíš povolal učedníky. 
Co o něm věděli? 

Jan 

1,45 

Středa 31.3. Bible 

Když se Ježíš vrátil po 40 dnech z pouště a začal učit 
v synagogách, přišel v sobotu i do synagogy v 

Nazaretě, kde vyrostl. Nad čím se všichni 
podivovali? 

Lk 4,22 

Zelený 
čtvrtek 

1.4. Bible 

Zelený čtvrtek je svátkem Eucharistie a Ježíš o sobě 
říkal: "Já jsem chléb, který sestoupil z nebe." Jak na 
to reagovali židé? 

Jan 

6,42 

Velký 
pátek 

2.4. modlitba 

Sv. Josef je také patronem umírajících. Pomodli se v 
den, kdy si připomínáme Ježíšovo ukřižování, za 
všechny, kteří v této chvíli umírají.  

  

Bílá 
sobota 

3.4. Bible 

Ježíš mluvil v mnoha podobenstvích o Božím 
království, ale mnozí Mu nevěřili. Čemu se 
podivovali? 

Mt 

13,24-

55 

     

Neděle 
Slavnost 

Zmrtvých 
vstání 

4.4. modlitba 

Sv. Josef je patronem dobré smrti, neboť v okamžiku 
jeho smrti byl Ježíš s ním. Zazpívej dnes 3x Aleluja, 
protože Ježíš nad smrtí zvítězil.  

  

 

Vytvořila Radka Terezie Blajdová 

katechetka Římskokatolické farnosti Vysoké Mýto 
 

 



MODLITBY K SVATÉMU JOSEFOVI: 

Svatý Josefe při nás stůj,  

dům tento i nás opatruj. Sešli z nebe požehnání, ať nás všeho zlého chrání. 

Ať se láska, svornost množí, bychom žili v bázni Boží, ve ctnostech vždy setrvali a 
do nebe se dostali.  

Tak dnes k tobě voláme, o lásku tvou žádáme, přijmi klíče toho domu, odvrať od 
nás každou škodu. 

Uč nás Boha milovat, hříchů se vždy varovat. Ať jsme živi zde na světě jako Ježíš, 
Maria a ty v Nazaretě. Amen. 

 

Svatý Josefe, uč nás Boha milovat a hříchu se vždy varovat,  

ať žĳeme zde na světě jako Ježíš a Maria s tebou v Nazaretě. 

 

Oblíbená modlitba papeže Františka ke svatému Josefovi: 

„Ať mi neříkají, že jsem tě vzýval nadarmo,  

a poněvadž s Ježíšem a Marií můžeš všechno,  

ukaž mi, že tvoje dobrota je tak velká jako tvoje moc.“ 

 

SVATÝ JOSEF V PÍSMU SVATÉM: 

Mt 1,16 Josefův otec se jmenoval ____________________________________. 

Lk 3,23-38 Ježíšův rododokmen v Lukášově evangeliu sahá až k _____________ 

________________________________________________________________. 

Lk 1,27 Josef pocházel z rodu ________________________________________. 

Mt 1,18 Dříve, než se Maria s Josefem sešli, se shledalo, že ________________ 

________________________________________________________________. 

Mt 1,19 Evangelium dává Josefovi titul ________________, protože _________ 

________________________________________________________________. 



Mt 1,20 Josefovi ukázal řešení jeho nelehké situace ______________________,  

který mu poradil, aby ______________________________________________. 

Mt 1,24 Josef vyřešil situaci tak, že ___________________________________. 

Lk 2,4 Josef z Marií se kvůli soupisu lidu vydali z ___________________ z města  

_______________________ do ________________ města ________________,  

které se nazývá ___________________.  

Lk 2,16 Pastýři nalezli v Betlémě _____________, _____________a _________.  

Lk 2,22-38 Maria s Josef, když přinesli Ježíše do Jeruzaléma, se setkali s  

________________ a ______________________. 

Lk 2,39 Podle Matoušova evagelia se Svatá rodina vydala z Jeruzaléma do    

_________________________.  

Mt 2,13 Anděl řekl Josefovi ve snu: ____________________________________ 

________________________________________________________________. 

Mt 2,15 Svatá Rodina zůstala v Egyptě až do ____________________________. 

Ex 4,18-20 V minulosti se po smrti nepřátel mohl do Egypta vrátit ___________. 

Mt 2,19 Josef se o smrti nepřátel dozvěděl skrze ________________________,  

který se mu ukázal _________________________. 

Lk 2,41 Ježíšovi rodiče chodili každý rok o velikonočních svátcích do  

___________________________. 

Lk 2,45-48 Maria a Josef cítili ___________________, když nemohli Ježíše tři  

dny najít. 

Jan 1,45 Filip věděl o Ježíšovi, že ______________________________________ 

________________________________________________________________. 

Lk 4,22 V synagoze v Naratě se všichni podivovali a říkali: __________________ 

________________________________________________________________. 

Jan 6,42 Když o sobě Ježíš říkal, že sestoupil z nebe, židé říkali: ______________ 

________________________________________________________________ . 

Mt 13,24-55 Když Ježíš vyprávě v podobenstvích o Božím království, mnozí se  

podivovali a říkali: _________________________________________________. 



ÚKOLY SE SVATÝM JOSEFEM: 

Úkol na 1. postní neděli 21.2.: Vylušti. 

 

 

 



Úkol na pondělí 22.2.: 

Svatý Josef je patronem: ____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Úkol na středu 24.2.: Vybarvi obrázek Ježíšův rodokmen. Poznáš zde někoho 
z jeho předků? 

 



Úkol na 2. postní neděli 28.2.: 

Svatý Josef je vyobrazen v kostele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě ně těchto 
místech: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Úkol na pondělí 1.3.:  

Atributy svatého Josefa jsou: _________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Úkol na 3. postní neděli 7.3.: 

Napiš, kam jsi vyrazil se svojí rodinou na výlet: ___________________________ 

_________________________________________________________________ 

Úkol na úterý 9.3.: Kdo přišel k Ježíškovi jako první? Vybarvi obrázek. 

 



Úkol na čtvrtek 10.3.: Vybarvi obrázek Klanění Tří králů. 

 

 



Úkol na sobotu 13.3.: Vybarvi obrázek, kde uvádějí Maria a Josef Ježíše do 
chrámu. 

 

 



Úkol na 4. postní neděli 14.3.: Domaluj do fotky z oltáře sv. Josefa, co chybí. 

 

Úkol na pondělí 15.3.: 

Svatý Josef je vzýván při těchto problémech: ____________________________ 

_________________________________________________________________ 

Úkol na čtvrtek 18.3.: 

Zítra popřeji těmto Josefům: _________________________________________ 

_________________________________________________________________ 



Úkol na 5. postní neděli 21.3.: 

Autorem oltáře sv. Josefa v chrámu sv. Vavřince je: _______________________ 

Oltář je z roku: ____________________________________________________ 

Úkol na pondělí 22.3.: Vybarvi obrázek, na kterém se Svatá rodina vrací z 
Egypta. 

 



Závěrečné úkoly: 

Na obrázcích vidíš, jak Josef učí Ježíše svému řemeslu. Zamysli se nad tím a 
napiš, co tebe naučil tvůj tatínek a jakou činnost s ním děláš nejraději: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

               

 



Celou postní dobu tě provázel svatý Josef. Napiš, co tě na něm nejvíce oslovilo a 
čím by pro tebe mohl být vzorem: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Buď pozdraven, ochránce 
Vykupitele, 

a snoubenče Panny Marie. 

Tobě svěřil Bůh svého Syna, 

v tebe vložila Maria svou důvěru. 

S tebou se Kristus stal člověkem. 

Ó svatý Josefe, buď otcem i nám 

a veď nás cestou života. 

Vypros nám milost, 
milosrdenství a odvahu, 

a ochraň nás před každým zlem. 
Amen. 

 

Svatý Josefe, oroduj za nás! 


