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JOZEF NAJMÚDREJŠÍ

Sv. Jozef to nemal v živote stále úplne jednoduché. Bre-
meno rozhodovania v ťažkých chvíľach života boli oka-
mihy, v ktorých určite hľadal pomoc u svojho Boha. 
Následne sa musel ako muž postaviť zoči-voči kráča-
niu v týchto rozhodnutiach. Múdrosť a naozaj tá Božia 
múdrosť charakterizovala sv. Jozefa, a preto môžeme 
o ňom hovoriť ako o najmúdrejšom.

Aká je naša múdrosť? Čo je pre nás ako mužov múdrosť? 
Keby som mal sám pre seba zadefinovať múdrosť, asi by 
som to povedal takto: Múdrosť je v správnom a pravdivom 
rozlišovaní a rozhodovaní viesť život do maximálneho po-
tenciálu podľa Božej vôle. Na to, aby sme žili to, čo do na-
šich životov vložil Boh sám, je táto múdrosť nesmierne 
potrebná. Každý muž je originál a každý sám potrebuje 
objaviť v sebe to podstatné, jedinečné.

Ježiš hovorí v príklade o múdrom mužovi, ktorý stavia 
dom na skale, že počúva a uskutočňuje jeho slová (po-
rov. Mt 7,24). Múdrosť, ktorá definuje múdreho muža, je 
v počúvaní a uskutočňovaní. Sv. Jozef vedel počuť, roz-
líšiť Božie vedenie a vedel urobiť kroky v súlade s tým-
to Božím zjavením. Jeho dom stál na skale. Bol pevný 
v Bohu samom.

Prvé je počúvanie a ponúka sa nám v súvislosti s tým 
otázka: Ako dokážeme dnes počúvať Boha? Viem, že 
to nie je jednoduché. Do našich životov preniká mno-
ho impulzov a mať múdrosť z nich vybrať tie podstat-
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né – Božie je veľmi dôležité. Sv. Jakub nás vo svojom 
liste povzbudzuje: „No múdrosť, ktorá prichádza zho-
ra, je predovšetkým čistá, potom pokojamilovná, vľúd-
na, ústretová, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, bez 
predsudkov a bez pokrytectva“ (Jak 3,17). Múdrosť pri-
chádza „zhora“ a prináša dobré ovocie. Môžeme si po-
vedať, že nám takáto múdrosť chýba, a potom môžeme 
so založenými rukami stáť nad svojím životom so slza-
mi v očiach a smútkom v srdci. Ak nám chýba múdrosť 
chápania Božieho vedenia, môžeme využiť radu apoš-
tola Jakuba: „Ak sa však niekomu z vás nedostáva múd-
rosti, nech prosí Boha, ktorý dáva štedro a bez výčitiek, 
a dostane ju“ (Jak 1,5). Boh je zdrojom múdrosti. V tej-
to línii nás katechizmus povzbudzuje: „Spôsob, akým 
Boh riadi svet, svedčí o jeho hlbokej úcte k ľudskej slo-
bode a mal by inšpirovať múdrosť tých, čo spravujú ľud-
ské spoločenstvá. Majú sa správať ako služobníci Božej 
prozreteľnosti.“13 Tak ako sv. Jozef niesol zodpovednosť 
za svoju rodinu, aj muži dneška nesú zodpovednosť za 
svoje rodiny. Prevzatie zodpovednosti mužmi je dnes 
často kritickým bodom. Radšej zanikáme v šedej zóne 
tuctovosti, ľahkého života, odovzdanej zodpovednosti. 
Ale to nie je správne. Sme stvorení na obraz Boha a kaž-
dý jeden muž nesie vo svojom živote príbeh, do ktoré-
ho ho Boh pozýva. Preto je nesmierne dôležité počúvať 
a učiť sa počúvať.

Po „počutí“ nasleduje druhá veľmi dôležitá fáza – usku-
točňovanie. Realizácia si často vyžaduje odvahu vykro-
čenia. V Biblii je to v Jozefom živote krásne vykreslené: 

„Keď odišli (mudrci), Jozefovi sa zjavil vo sne Pánov anjel 
a povedal: Vstaň, vezmi dieťatko i jeho matku a uteč do 
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Egypta! Zostaň tam tak dlho, kým ti nepoviem. Herodes 
bude totiž hľadať dieťatko, aby ho zahubil. A tak Jozef 
vstal, vzal za noci dieťatko i jeho matku a odišiel do 
Egypta“ (Mt 2,13-14). Inšpirujúce je to, že Jozef neváhal. 
V noci vstal. Počul a uskutočňoval – to sú znaky múd-
reho muža. Ako je to v našom živote? Koľko vecí vieme, 
že sme mali alebo že máme urobiť, a neustále prehna-
né váhanie a prehodnocovanie a rozmýšľanie a rozli-
šovanie je súčasťou nášho života. Točíme sa na mieste. 
Nekráčame, ale stagnujeme. V mnohých veciach sme už 
dávno zameškali vlak pre nedostatok múdrosti a odva-
hy vykročiť. Nechcem nás súdiť, ale povzbudiť, aby sme 
našli múdrosť, ktorá nám pomôže vykročiť a posunie 
nás do nových koľají života.

V knihe Prísloví je pre každého muža dneška krásne po-
vzbudenie: „Blažený človek, čo našiel múdrosť, a muž, 
čo získal rozumnosť!“ (Prísl 3,13) Prajem nám mužom, 
aby sme na orodovanie svojho patróna sv. Jozefa našli 
múdrosť – počúvať Boha a silu uskutočňovať Božiu vôľu 
v každom dni svojho života.

Jozef najmúdrejší, 

oroduj za nás!
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Ján Buc
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OPORA RODÍN

Dve rúčky deťom stvoril Boh, pre ocka 

jednu, druhú mame… (Milan Rúfus)

Niekto vhodne nazval našu dobu ako „postoptimistická 
éra“. Jednou z jej charakteristík je, že po mnohých, často 
fatálnych omyloch sa znovu pomaly vraciame k hodno-
tám svojich predkov. „Vďaka“ pandémii rozpadu rodi-
ny máme najväčší počet sociálnych sirôt v dejinách. Až 
keď priniesla obrovské utrpenie deťom na celom svete, 
snažíme sa znovu vrátiť k hodnotám rodiny, materstva 
a otcovstva.

Vďaka Bohu, znovuobjavovanie materstva už beží, aj 
keď otcovstvo je stále podceňované. Je zaujímavé, že 
stále silnejší hlas volajúci po obnove otcovstva zaznieva 
práve od tých, čo sami zažili, aké je to vyrastať bez otca. 
Sú to najmä bývalí „domováci“, ktorí detstvo strávili 
v inštitúciách.

„Keď vyrastiem, budem skutočný chlap, presne ako moja 
mama“ je výrok siedmaka, ktorý po školskej prednáške 
o mužnosti chcel ukázať, že je v obraze. Demonštruje to 
smutnú situáciu mnohých dnešných chlapcov a dievčat. 
Chýbanie otcov a mužov v živote detí nadobúda hrozi-
vé rozmery. Sú štáty, kde až do 30 % detí vyrastá len 
s mamou. Tam je najtypickejší model „rodiny“: dieťa, 
matka a stará matka. Otcovia tak nielenže nechránia 
svojich potomkov, ale im čím ďalej, tým viac ubližujú. 
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Robia to aktívne fyzicky a psychicky alebo aj pasívne, 
keď zmiznú z ich života. Isté nemecké noviny priniesli 
správu o prieskume, v ktorom väčšina opýtaných otcov 
odmietla uprednostniť deti pred svojou kariérou.

Štatistiky a výskumy ukazujú, že absencia otca má veľ-
mi zlé následky. Štatistika z Anglicka hovorí, že 80 % 
uväznených mladistvých nikdy nevidelo svojho otca. 
Psychológovia tvrdia, že deti bez otcov charakterizujú 
tieto skutočnosti:

•  Nedôvera voči samému sebe, sebapodceňovanie.
•  Strach z nových vecí, vnútorný zmätok.
•  Znížené sebavedomie so stále sa opakujúcou  

otázkou: mám na to?
•  Neochota prevziať zodpovednosť 

za seba, svoj život a budúcu rodinu.
•  Nedôvera k mužom a autoritám.
•  Túžba po vzore, ktorý potom slepo napodobňujú.
•  Neistota, precitlivenosť a nedôvera.

Iný výskum hovorí, že tieto deti majú:
•  20x väčšie riziko problémového správania,
•  10x väčšie riziko užívania drog a alkoholu,
•  4x väčšie riziko chudoby,
•  7x väčšiu pravdepodobnosť tehotenstva  

v mladom veku,
•  2x väčšiu pravdepodobnosť problémov s obezitou,
•  2x väčšiu pravdepodobnosť nedokončenia  

strednej školy.
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Slovenská realita ukazuje, že až 20 % detí v detských 
domovoch nemá určené otcovstvo. Žiť s vedomím, že 
neviem, kto je môj otec, je ťažké.

Prečo je funkcia otca taká dôležitá,  

ba temer nezastupiteľná? 

Zakladateľ prenatálnej medicíny Peter F. Freybergh  
povedal: „Matka dáva dieťaťu bezpečie dovnútra,  
otec ho bezpečne púšťa do sveta…, matka dáva teplo, 
otec svetlo.“

Dieťa potrebuje na prežitie vnútornú rovnováhu, sta-
bilitu a istotu, ktoré mu dávajú jeho vzťahy. Výskumy 
potvrdzujú, že dieťa inak vníma vzťah s mamou a inak 
s otcom. Len v ich vzájomnom dopĺňaní môžu byť na-
plnené jeho potreby a rozvinutá jeho osobnosť. Je tiež 
dokázané, že matka alebo iná žena ani pri najlepšej vôli 
nevie a nemôže nahradiť otca. Keď otec chýba, musí do 
života dieťaťa (zámerne píšem dieťaťa, pretože otec 
chýba rovnako chlapcom aj dievčatám) vstúpiť iný muž, 
ktorý ho aspoň čiastočne nahradí. Šťastné dieťa, ktoré 
má dobrého starého otca, strýka, staršieho brata alebo 
aj učiteľa, trénera či duchovného. Šťastné je aj to dieťa, 
ktorému vstúpil do života dobrý pestúnsky otec.

Na základe mnohých výskumov vieme, že dieťa si budu-
je vzťah a komunikuje s otcom už pred narodením. Boli 
urobené videá, ktoré cez sonograf demonštrujú odpoveď 
dieťaťa na otcove podnety. Smutným dôkazom toho, že 
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dieťa vníma postoje otca voči sebe už prenatálne, je aj 
príbeh chlapca z detského domova, ktorý mal panický 
strach zo svojho otca, ktorého nikdy nevidel. Až jeho so-
ciálne správy prezradili, že keď bola jeho matka tehotná, 
otec ju často týral. Prenatálny strach z tyrana sprevádzal 
chlapca celé detstvo.

Blažení sú synovia, ktorí mali otcov, ktorí im často ho-
vorili: „Máš na to, dokážeš to.“ Blažené sú dcéry, ktorým 
otcovia často hovorili: „Si moja milovaná princezná.“ 
Šťastné sú deti, ktorým otcovia často hovorili: „Si pre 
mňa najdôležitejší poklad.“

V dnešnej kríze hľadáme vzory výnimočných ľudí, ktorí 
nám dávajú nádej a ukazujú cestu z nej. Kto iný môže 
pomôcť otcom stať sa otcom podľa Božej vôle ako tesár 
Jozef, ktorého si Boh vybral za pestúnskeho otca pre 
svojho Syna? Keď sa chceme pozrieť na mužnosť svätého 
Jozefa, musíme sa pozrieť na mužnosť Ježiša, pretože 
v zmysle toho, čo sme už hovorili, prevzal ju Boží syn 
od svojho pestúnskeho otca. Tak ako v zdravej rodine 
syn mužnosť „nasáva“ od svojho otca, tak aj Ježiš ju 
prevzal od svojho pestúna.

Svätý Jozef, opora rodín a aj otec opustených detí, pomôž 
mužom a otcom stať sa skutočnými a svätými mužmi 
a otcami a vypros nám u Syna splnenie Malachiášovho 
proroctva: „On obráti srdce otcov k synom a srdce synov 
k otcom“ (Mal 3,24).
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Svätý Jozef, 

opora rodín, 

oroduj za nás!

Jozef Mikloško
Jozef Mikloško je detský lekár, 
zakladateľ Spoločnosti priateľov 
detí z detských domovov Úsmev 
ako dar, profesor sociálnej práce 
a vedúci Freyberghovho ústavu 
a Katedry prenatálnej psychológie 
a psychológie zdravia na Vysokej 
škole sv. Alžbety. Je ženatý, otec 
štyroch detí a dedko dvoch vnúčat.


