Svatý Josef
Iosephus, sponsus Virginis Mariæ, je snoubenec Panny Marie a Ochránce
všeobecné církve. Jeho slavnost se slaví 19. března. Sv. Josef zemřel v Nazaretě v první
polovině 1. století, ještě před veřejným vystoupením Ježíše Krista. Pocházel z královského
rodu Davidova, byl synem Jakoba z kmene Judy, a v evangeliu je nazván mužem
spravedlivým. Jako světce ho oslavuje církev římskokatolická, řeckokatolická, koptská
a pravoslavná.

V den 150. výročí titulu Ochránce všeobecné církve papež František vyhlásil Rok
svatého Josefa, který potrvá do 8. 12. 2021. V tomto roce platí mimořádné stanovení
podmínek pro získání odpustků. Jako zvláště vhodné příležitosti získání plnomocných
odpustků se zmiňují svátky ke cti sv. Josefa, tedy 19. března a 1. května, ale také svátek
Svaté rodiny, Neděle sv. Josefa podle byzantské tradice, 19. den každého měsíce a každá
středa, která je v latinské církvi tradičně zasvěcená sv. Josefu.
Je patronem Čech od r. 1654, i jiných zemí. Papež Pius IX. jej vyhlásil za Ochránce
všeobecné církve 8. 12. 1870. A papež Pius XII. zavedl 1. května 1955 svátek sv. Josefa
Dělníka s poukazem na důstojnost práce a s úmyslem inspirovat sociální život a zákony,
založené na rovném rozdělení práv a povinností.
Jmenovitě je uváděn patronem karmelitánů, manželů a křesťanských rodin, dětí,
mládeže, sirotků, těch kdo žijí v panenství, dělníků, řemeslníků, tesařů, truhlářů,
dřevorubců, kolářů, inženýrů, hrobníků, vychovatelů, cestujících, vyhnanců
a umírajících. Sv. Josef je rovněž patronem lidí v nebezpečných situacích, trpících,
donucených k útěku a osamocených. Je vzýván při očních onemocněních, při
pokušeních, v zoufalých situacích i při bytové nouzi, a zvláště je patronem dobré smrti.
1. Vylušti z přesmyček jeho atributy a napiš je níže:

ítdě Jžeíš

ůlh

____ _____

ošk
___

__________ ________

eliil ésřakste jeántosr
___ _____

sřrutáhlké jeántosr

________ ________

2. Určeno k vymalování:

3. Z omalovánky poznej a urči všechny pracovní nástroje, vypiš je?
D……………………………..

Ú……………………………………….

P………………………………

S………………………………………..

K………………………………

4. Zaznač křížkem do mapy poutní místa zasvěcená tomuto světci, která znáš,
či např. tato: Kostel svatého Josefa (Brno), Kostel svatého Josefa (Fulnek), Kostel svatého
Josefa (Moravská Ostrava), Kostel svatého Josefa (Slezská Ostrava), Kostel svatého Josefa
(Krasice), Kostel svatého Josefa (Malá Strana).

Kostelů je sv. Josefovi v České republice zasvěceno celkem 31 a kaplí 19.

http://www.szm.cz/, https://cs.wikipedia.org

