
 

Jozef z Dávidovho rodu 

Kráľovský pôvod 

Začali sme obdobie Adventu, obdobie radostného očakávania a spoločne s Adventom 
aj našu aktivitu so sv. Jozefom, strážcom pokladov. 

Prostredníctvom prorokov Boh prisľúbil príchod Mesiáša. Nebudeme vám o tom 
podrobne písať, ale napríklad prostredníctvom proroka Micheáša povedal takto: A ty, Betlehem 
Efrata, hoci si najmenší medzi judskými mestami, z teba vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli a 
jeho pôvod je odpradávna, odo dní večnosti” (Mich 5,1). 

Odkiaľ vieme, že Kráľom Izraela je Pán Ježiš? Lebo Micheáš hovorí, že Kráľ, ktorý sa 
má narodiť, existuje od večnosti, a toto môžeme povedať len o Bohu. Predstavte si, Micheáš to 
hovoril takmer osem storočí, čiže 800 rokov pred narodením Pána Ježiša. Iní proroci, medzi 
inými aj prorok Izaiáš, predpovedali dokonca aj to, v akej rodine príde na svet Mesiáš. Hovorili, 
že bude potomkom Dávida. A tak sa aj stalo, splnilo, lebo práve z Dávidovho rodu pochádzal 
pozemský pestún Pána Ježiša. 

Boh chcel, aby sa jeho Syn, Ježiš, narodil na zemi ako každý iný človek, a aby ho 
vychovali v rodine. Preto pre neho vybral pozemskú matku Máriu, ktorá porodila Pána Ježiša 
a vybral aj Jozefa, ktorý pochádzal z kráľovského Dávidovho rodu, aby sa staral o Ježiša a 
Heslom našej prípravy bude: Svätý Jozefa strážca pokladov, oroduj za nás! Takto zakončíme 
každú našu tému. Tento nápis je i na vašom adventnom plagáte. 

Chceli by som vás poprosiť, aby ste každý u seba doma našli vhodné miestečko na tento 
plagát, na ktorý pribudnú každý deň nové nálepky zo života a s tematikou sv. Jozefa. 

Presne tak. Nehovoríme o diamantoch, smaragdoch alebo rubínoch. Ale o najcennejších 
pokladoch. Ide o Božieho syna a jeho matku. Je to veľká zodpovednosť – byť strážcom takých 
pokladov. Nikdy predtým a ani nikdy potom na zemi už neboli takéto cenné poklady. O také 
poklady sa mal postarať Jozef z Dávidovho rodu. Jozef bude naším sprievodcom na adventnej 
ceste. 

Otázky: 

1. Ktoré symboly nám pripomínajú Advent?  

2. Prečo môžeme nazvať Jozefa strážcom najcennejších pokladov?  

3. Z akého rodu pochádzal sv. Jozef?  

Úlohy: 

1. Nájdi doma vhodné miesto a umiestni tam rorátny plagát. 

2. Zisti, ako sa volali tvoji starí a prastarí rodičia. 

3. Vymenuj niektoré kostoly na Slovensku, ktoré sú zasvätené sv. Jozefovi. 

Obrázok: 

Adventný plagát s heslom prípravy a s čistými okienkami na obrázky. 


