
 

 

 

 

 

 

 

Tento týden bychom měli poznat postavu svatého Josefa v době, 

kdy žil v Nazaretě a byl zasnouben s Marií 

a uvědomit si, jak nám může být Josef inspirací svým obyčejným každodenním životem. 

  

1. ADVENTNÍ TÝDEN 

INSPIRACE PRO  

NENÁPADNÝ KAŽDODENNÍ ŽIVOT 
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AKTIVITY K „ROZEHRÁNÍ HRY“: 

Josef v synagoze 

 Představte si, že jste se stali muži a ženami, kteří se shromáždili před šabatem 

v synagoze.  

 Jeden z vás vstupte do role chazana (muž, který v synagoze vede společné modlitby). 

Na hlavu si můžete vzít šátek, tak jak jej nosili Židé a začněte mluvit: 

Dnes před nás, obyvatele Nazareta, předstoupí muž, jehož rod pochází z města Betléma. 

Je to nejstarší syn Jakubův ze slavného královského rodu Davidova. Myslím, že tu mezi 

námi není nikdo, kdo by ještě nenavštívil jeho dílnu, kterou si hned po příchodu do našeho 

města vybudoval. Všichni jsme si ho oblíbili pro jeho zručnost, pracovitost a laskavost. 

Mnoho z nás si ho váží pro jeho moudrost, skromnost a smysl pro spravedlnost. Nejednomu 

z nás dokázal udělit dobré a moudré rady. Jak asi víte, je také zasnouben s Marií a my 

věříme, že tu společně brzy založí velkou rodinu a povedou v Nazaretě příkladný a zbožný 

život. A tento vážený muž nám nyní přečte Izaiášovo proroctví. Prosím Josefa, aby před 

nás předstoupil. 

 Někdo jiný vstupte do role Josefa (použít můžete kostým, který bude vyjadřovat postavu 

Josefa) a začněte číst tento text (Iz 7, 10 – 17):  

Znovu Hospodin mluvil k Achazovi: „Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, ať 

hluboko v podsvětí, či nahoře na výšinách!“ Achaz však řekl: „Nebudu žádat, nebudu 

pokoušet Hospodina.“ Tu pravil Izaiáš: „Slyšte tedy, Davidův dome! Nestačí vám omrzovat 

lidi, že omrzujete i mého Boha? Proto vám dá znamení sám Pán: Hle, panna počne a porodí 

syna a dá mu jméno Emanuel, to je 'Bůh s námi'. Bude jíst smetanu a med, aby uměl 

zavrhovat zlo a volit dobro. Neboť dříve, než bude chlapec umět zavrhovat zlo a volit 

dobro, bude opuštěna země, jejíchž dvou králů se hrozíš, Hospodin přivede na tebe, na 

tvůj lid a na dům tvého otce dny, jaké nebyly od té doby, kdy odpadl Efraim od Judy: 

přivede asyrského krále.“ 
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Co víme o Josefovi 

 Vystupte ze svých rolí a přemýšlejte, co vše jste se v původní řeči chazana dozvěděli 

o Josefovi.  

 Nechte mezi sebou kolovat Josefův kostým, který jste si pro něj na začátku určili. Každý, 

kdo bude chtít, jej použije a řekne o Josefovi jednu informaci, kterou si zapamatoval. 

Ten, který bude mít na sobě kostým, stává se na daný okamžik Josefem a informaci tak 

sděluje v první osobě, např: Jsem pracovitý. Mám dílnu. Jsem ze slavného Davidova rodu. 

Jsem spravedlivý. Atd. Můžete doplnit i informacemi, které v textu nejsou (např. jaké 

povolání Josef vykonával – dohledáte u Mt 13,55)    

Výklad textu 

 Vraťte se k textu Izaiášova proroctví – o čem prorok hovoří, co jeho slova předpovídají? 

(Z výkladu tohoto proroctví se dozvídáme, o příchodu Ježíše Krista. Lidé tenkrát nevěděli, 

jak a kdy se to stane, ale příchod Mesiáše očekávali.) 

Josefův běžný den v Nazaretě 

 Zkuste najít na a internetu nebo v knihách, jak mohlo vypadat město Nazaret v době, kdy 

zde žil Josef. Obrázky mohou obsahovat i to, co lidé tenkrát běžně dělali.  

 Přemýšlejte, co mohl Josef během dne dělat a vytvořte živé obrazy z Josefova běžného 

života (udělejte „sochy“, které se nehýbají – statický obraz vytvořený z lidí). Pokud je vás 

víc můžete se rozdělit na více skupin a vzájemně popisovat, co asi ostatní vyjadřují ve 

svém obraze.  

 Můžete také využít připravené názvy obrazů. Rozdejte si je a na základě nich pak 

vytvářejte živé obrazy. 

Názvy obrazů: 

Josef pracuje ve své dílně. 

Josef rozmlouvá s ostatními muži. 

Josef odpočívá. 

Josef nakupuje na trhu. 

Josef předčítá v synagoze.  
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AKTIVITY K ZAMÝŠLENÍ A DISKUZI:  

Pro ty, co nechtějí „rozehrávat hru“. 

Co víme o Josefovi  

 Přečtěte si společně daný úryvek, který mohl zaznít v synagoze v době, kdy Josef žil 

v Nazaretě.  

Dnes před nás, obyvatele Nazareta, předstoupí muž, jehož rod pochází z města 

Betléma. Je to nejstarší syn Jakubův ze slavného královského rodu Davidova. Myslím, 

že tu mezi námi není nikdo, kdo by ještě nenavštívil jeho dílnu, kterou si po příchodu do 

našeho města vybudoval. Všichni jsme si ho oblíbili pro jeho zručnost, pracovitost 

a laskavost. Mnoho z nás si ho váží pro jeho moudrost, skromnost a smysl pro 

spravedlnost. Nejednomu z nás dokázal udělit dobré a moudré rady. Jak asi víte, je 

také zasnouben s Marií a my věříme, že tu společně brzy založí velkou rodinu a povedou 

v Nazaretě příkladný a zbožný život. 

 Odložte nyní text tak, aby se do něj nikdo nemohl dívat a přemýšlejte společně o tom, 

co jste se dozvěděli o Josefovi. Informace můžete dávat dohromady také tak, že každý 

postupně řekne jednu informaci o Josefovi, kterou se dozvěděl. Můžete doplnit 

i informacemi, které v textu nejsou (např. jaké povolání Josef vykonával – Mt 13,55)    

 Nyní si přečtěte úryvek z Bible (Iz 7, 10 – 17), který vás uvede do celého tématu, 

a zamyslete se nad jeho poselstvím.  

Hospodin promluvil znovu k Achazovi: „Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, 

buď dole z hlubin, nebo nahoře z výšin.“ I řekl Izaiáš: „Slyšte dome Davidův! Což je vám 

málo zkoušet trpělivost lidí, že chcete zkoušet i trpělivost mého Boha? Proto vám dá 

znamení sám Panovník: Hle dívka počne a porodí syna a dá mu jméno: Immanuel (to je 

S námi Bůh). Bude jíst smetanu a med, aby dovedl zavrhnout zlé a volit dobré. Ještě 

než bude chlapec umět zavrhnout zlé a volit dobré, bude opuštěna země, z jejíchž obou 

králů máš hrůzu.“ 

(Z výkladu tohoto proroctví se dozvídáme, o příchodu Ježíše Krista. Lidé tenkrát 

nevěděli, jak a kdy se to stane, ale příchod Mesiáše očekávali.) 
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Josefův běžný den v Nazaretě 

 Zkuste najít na a internetu nebo v knihách, jak mohlo vypadat město Nazaret v době, 

kdy zde žil Josef. Obrázky mohou obsahovat i to, co lidé tenkrát běžně dělali.  

 Namalujte vlastní obrázek, co mohl Josef během dne dělat. Můžete vytvořit každý svůj 

obrázek a pak z nich vytvořit koláž „Josefův běžný den“ nebo několik dní  

(např. v podobě komiksu).  

 Napište, co mohl Josef dělat během jednoho obyčejného dne. Formulovat to můžete do 

různých literárních stylů – např. povídka v „ich“ formě (jako by to vyprávěl Josef sám 

o sobě), báseň, divadelní hra (s popisem scén, s monology a dialogy), apod.  

 Nakonec si můžete svá díla vzájemně přečíst. 

 Pomoci vám mohou také tyto názvy obrazů nebo jednotlivých názvů deníkových zápisů: 

Josef pracuje ve své dílně. 

Josef rozmlouvá s ostatními muži. 

Josef odpočívá. 

Josef nakupuje na trhu. 

Josef předčítá v synagoze. 

Atd. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Adventem se svatým Josefem – 1. adventní týden         6 

 

 

Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého 2021 

 

1. ADVENTNÍ TÝDEN 

INSPIRACE PRO NENÁPADNÝ KAŽDODENNÍ ŽIVOT 

Záznamy do adventních listů 

Například:  

 Informace o Josefovi, které jste během aktivit získali 

 Poselství Izaiášova proroctví 

 Fotografie živých obrazů 

 Obrázky z běžného Josefova dne (komiks) 

 Literární díla o běžném Josefově dnu 

 Jakou inspiraci si mohu pro sebe odnést z běžného Josefova dne?  

 Nehoním se zbytečně za úspěchem a kariérou na úkor jiných důležitých věcí?  

 Dokážu mít radost z vykonané práce? A to i z té, která není vidět a ne vždy se za ni 

dočkám odměny či uznání?  

 Vážím si života, který mám nebo si neustále na něco stěžuji?  

 

 

 

 

 

 

 

 


