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Stávat se křesťanem pěti „P“ – farní postní aktivita 2021 
 

Milí farníci, 

papež František vyhlásil období od 8. prosince 2020 do 8. prosince 2021 rokem svatého Josefa. Má za to, že nám v této době velmi prospěje, abychom o 

svatém Josefovi uvažovali, prosili ho o přímluvu a napodobovali jeho ctnosti. Postní farní aktivita, kterou vám nabízíme, se dívá na svatého Josefa jako na 

člověka pěti „P“, podle pěti vlastností, kterými vynikal: péče, přijetí, poslušnost, práce, přímluva. Zveme vás na cestu, na které se i my můžeme více stávat 

křesťany pěti „P“. 

O co jde? 
V přiložené tabulce najdete pět oblastí: péče, přijetí, poslušnost, práce, přímluva. Pro svou věkovou kategorii najdete podněty, o co můžete usilovat. Zamyslete 

se, co je pro vás nejvhodnější. Formulujte si a napište, o co se chcete snažit a jak dlouho. Záleží jen na vás. Děti se mohou poradit s rodiči. Rodina si může dát 

úkol společně. Pusťte se do toho! 

Kam si mám úkol zapsat? 
U sochy svatého Josefa, ve farním kostele vlevo od kazatelny, najdete košík s dřívky (lékařské špachtle). Vezměte si jedno čisté a nepopsané dřívko a doma si 

na něj napište tu Josefovu vlastnost, ve které chcete povyrůst (péče, přijetí, poslušnost, práce, přímluva). Připište úkol, který jste si stanovili. Dřívko si dejte na 

viditelné místo, ať na své snažení nezapomenete. Až s úkolem skončíte, napište na dřívko, co se vám povedlo, děti to mohou namalovat, a doneste dřívko 

zpátky do kostela k soše svatého Josefa. Na další období a na nový úkol si vezměte nové čisté dřívko a pokračujte dál, ať uděláte pokrok ve všech pěti „P“. 

Jestli se chcete snažit ve všech pěti Josefových vlastnostech současně, vezměte si klidně rovnou všech pět dřívek. 

Co z toho vznikne? 
Z naší snahy a z Boží pomoci vzniknou hezké věci. Hlavně my sami se trochu změníme, budeme blíž svatosti. Z odevzdaných, popsaných a pokreslených dřívek 

vznikne lampa nebo několik lamp, které budou v kostele u sochy sv. Josefa svítit vždy 19. den v měsíci. Poprvé tomu bude na slavnost sv. Josefa 19. března. 

Kdo se může zapojit? 
Do postní aktivity se může zapojit úplně každý. Podněty jsou vytvořeny pro čtyři věkové kategorie: děti, mládež, dospělí, senioři.  

Kdy se začíná a končí? 
Je jen na Vás, kdy v postní aktivitě začnete a kdy skončíte. Můžete si ji naplánovat na pět týdnů, třeba od 1. neděle postní (21. února) do Květné neděle (28. 

března), nebo na libovolných pět dní, nebo na jinou kratší či delší dobu. Protože je to postní aktivita, do velikonočních svátků bychom ji měli mít za sebou. 
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Svatý Josef 

Bůh svěřil Josefovi do 
péče svého Syna a 
matku Marii. Generace 
křesťanů vzývají Josefa 
jako ochránce, 
starostlivého muže, 
který nabízí pomoc. 

Josef ve svém životě 
dává prostor i tomu, co 
si nezvolil. Přijímá 
Mariino neposkvrněné 
početí, přijímá syna, 
který není z jeho krve. 
Josef přijímá to, co se 
děje, přijímá to do své 
zodpovědnosti a 
statečně se nasazuje. 

Evangelia nám 
nezachycují jediné 
Josefovo slovo. Jeho 
poslušné naplňování 
Božích plánu je však u 
něj nepřehlédnutelné. 

Josef v tesařské dílně 
s malým Ježíšem, 
kterého učí poctivé 
práci. Josef a práce 
patří k sobě. Práce je 
způsobem, jakým 
utváříme sebe a 
proměňujeme svět. 

Mnozí křesťané vzývají 
Josefa jako přímluvce 
v potřebách a hodině 
smrti, pomocníka a 
průvodce těžkými 
časy. Josef dal svůj 
život pro Ježíše a nyní 
se přimlouvá za 
všechny, které Ježíš 
vykoupil. 

 Péče Přijetí Poslušnost Práce Přímluva 
Děti Vezmi si na starost 

nějakého člověka, 
jeden úkol, domácího 
mazlíčka a pečuj o něj 
opravdu pozorně po 
dobu, kterou si určíš.  
O koho nebo o co 
budeš pečovat? 

Každý den dostáváš 
mnoho věcí, které sis 
nekoupil ani nezařídil. 
Není toho vůbec málo. 
Poděkuj v tomto čase 
každý den za to, co od 
rodičů a dalších lidí 
každodenně přijímáš. 

Bez poslušnosti to 
v životě nejde. Dávej 
pozor na to, co ti říkají 
dospělí, kteří tě mají 
rádi, a poslouchej je. 
Povídej si s rodiči o tom, 
kdy se ti poslouchat daří 
a kdy ne. Co se ti 
v těchto dnech podařilo 
slyšet a poslechnout? 

Práce nemusí být 
vždycky zábava. 
Některé věci se musí 
udělat jednoduše proto, 
že jsou potřeba.  
Do jaké práce se 
v tomto čase zapojíš? 
S kým budeš pracovat? 
Na čem? 

Když se díváš kolem 
sebe, vidíš taky 
smutek, bolest, 
těžkosti druhých.  
Za koho a za co se 
chceš v této době 
modlit? Co uděláš pro 
to, aby se někomu 
smutnému v tvém 
okolí vrátil úsměv? 

Mládež Kdo pečuje o sebe a o 
druhé, ten se rozvíjí. 
Zvláště naše vztahy a 
vlohy potřebují, 
abychom na nich dál 
pracovali.  
O co budeš pečovat? 
Co budeš rozvíjet po 
dobu, kterou si určíš? 

Je toho mnoho, co 
bychom si představovali 
jinak: svou postavu, 
rodinu, vlastnosti, 
místo, omezení.  
Jak přijímáš to, co u 
sebe nemůžeš změnit? 
Co dobrého můžeš díky 
tomu, co máš a umíš, 
udělat pro druhé a pro 
Boha? 

Nevědomky poslouchá-
me velmi mnoho lidí, 
názorů, představ, kteří 
nám říkají, co máme a 
nemáme dělat.  
Udělej si v sobě 
pořádek, na čí hlasy 
dáš, a vyber si, koho 
chceš poslouchat 
vědomě. Je v tom 
někde taky Ježíšův 
hlas? 

Už umíš nejen něco 
udělat, ale také si sám 
od sebe všimnout, co je 
potřeba. Nečekej, až ti 
druzí řeknou.  
Jakou práci doma i 
jinde můžeš začít sám? 
Pracuješ jen pro sebe, 
nebo i pro druhé? Umíš 
pracovat zdarma, bez 
pochval a ocenění? 

Život lidí v naší době 
se potýká s mnoha 
ekologickými, ekono-
mickými, společenský-
mi problémy.  
Které z nich se tebe 
dotýkají? Za které se 
chceš v této době 
zvlášť modlit? Co 
dalšího můžeš udělat 
pro změnu k lepšímu? 
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 Péče Přijetí Poslušnost Práce Přímluva 
Dospělí Bůh nám svěřil mnoho 

vztahů, lidí, úkolů, 
abychom o ně pečovali. 
Jsou věci, které za nás 
nikdo neudělá, protože 
je Bůh svěřil právě 
nám.  
Co ti Bůh svěřil do 
péče? Zaměř se jeden 
úkol a dělej ho po 
vybranou dobu 
pořádně. Jak můžeš 
v tento čas lépe 
pečovat o svůj 
křesťanský život? 

Dobré věci se přijímají 
snadno, ty obtížné 
podstatně hůř.  
Můžeš najít odvahu 
opustit stěžování si, 
nadávání a trpělivě 
s odvahou žít každý 
nový den? Co víš, že 
máš přijmout, ale 
nedaří se ti to? Kdo ti 
v tom může pomoct? 
Co pro to v této době 
uděláš ty? 

Jako dospělí musíme 
někdy poslouchat, jindy 
vyžadujeme od druhých 
poslušnost.  
Jak rosteš 
v naslouchání Božího 
hlasu? Kde si 
uvědomuješ, že tě 
poslušnost víry vede ke 
zcela jasným volbám a 
rozhodnutím? Koho 
chceš v tomto období 
poslouchat? 

Práce je hodně. Na 
všech různých možných 
úrovních.  
Jak moc s Bohem 
mluvíš o tom, co děláš? 
Umíš se do práce 
pustit, ale také 
z pracovního tempa 
vyskočit? Čím je pro 
tebe práce a co je ještě 
přednější? Kdy tě Bůh 
může od práce rušit? 
Co můžeš dělat lépe? 
Jakou práci už dlouho 
odkládáš? 

Sdělujeme si navzájem 
své těžkosti, obavy, 
starosti.  
Kolik z toho, co denně 
kolem sebe slyšíš, 
přinášíš v modlitbě 
před Boha? V čem se 
můžeš postavit za 
druhé? Kde víš, že je 
třeba osvobodit se od 
lhostejnosti a 
rezignace? 

Senioři Někdy se bojíme, že o 
nás budou muset druzí 
pečovat. Ale i to patří 
k lidskému životu. 
Nikdo ale místo nás 
nemůže pečovat o naši 
lásku, naději, víru, o 
náš vztah s Bohem, o 
život modlitby. Nikdo 
nás nenahradí 
v modlitbě za rodinu, 
za církev a svět.  
O co můžeš po 
vybranou dobu 
pečovat ty? 

Přijmout neznamená 
rezignovat, ale otevřít 
se budoucnosti, kterou 
zatím nevidíme.  
Do kterých okolností, 
vztahů, situací chceš 
pozvat Boha, aby ti je 
pomohl přijmout a nést 
v naději? 

Díky zralosti a 
moudrosti už 
nepotřebuješ žít podle 
diktátu okolí. Můžeš 
říkat věci svobodně, 
jednat s láskou, dělat 
to, co je opravdu 
důležité, protože čas je 
vzácný.  
V čem víš a dáváš 
najevo, „že Boha je 
třeba poslouchat více 
než lidi“? 

Hodnota člověka 
nespočívá v množství 
práce.  
V čem je hodnota 
tvého života? Z čeho 
máš radost? Na čem 
s Boží pomocí 
pracuješ? Co už 
přenecháš jiným? 

Poznání života nás 
může vést ke snaze, 
aby druzí neopakovali 
chyby, které jsme 
udělali my. Bolesti, 
bezmocnost, bezesné 
noci můžeme 
proměnit na chvíle, 
kdy se širokým srdcem 
přimlouváme za 
rodiny, blízké, 
vzdálené, potřebné. 
Za koho se ty 
přimlouváš před 
Bohem? Věříš, že Bůh 
tvé modlitby slyší? 

 


