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SLAVNOSTNÍ VEČEŘE SE SV. JOSEFEM 
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Nabízíme vám návod na prožití slavnostní večeře u rodinného stolu. Letos, v roce 2021, slavnost 

připadá na pátek. Je to příležitost propojit slavení večeře s milostí vstupu do Šabatu, dne, který židé 

od nepaměti světí jako zvláštní den odpočinku, na němž spočívá Boží požehnání. Svatý Josef, jako 

syn Izraele zajisté tento den světil spolu s Marií a Ježíšem, v rodinném kruhu i ve společenství s 

ostatními židy v synagoze. 

Tento návod je inspirací, a můžete si ho ve svobodě přizpůsobit podle svých potřeb a svého cítění. 

Je možné ho použít i při jiných příležitostech a slavnostech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Několik bodů, které je důležité vzít od úvahy a připravit již předem: 

 součástí slavnostní večeře je krásně prostřený stůl a také slavnostní oblečení přítomných 

 ikona, obraz nebo symbol sv. Josefa a u něj hořící svíce 

 slavnostní jídlo s dezertem 

 červené víno a nějaký oblíbený nápoj pro děti, nejlépe červené barvy, aby připomínal víno 

 dva menší bochánky chleba nebo vánočky (šabatový chléb je možné si  upéct i doma, recept 

nabízíme níže). 2 chleby symbolizují manu a jsou zakryty hezkým ubrouskem jako symbol 

rosy, která padala na manu. 
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 Sklenice na víno pro všechny přítomné 

 sůl 

 svíce na stole, které na začátku nejsou rozžehnuty 

Rodina se shromáždí u stolu. Na začátku hoří jenom svíce u ikony sv. Josefa. Je symbolem toho, že 

Josef ochraňoval toto světlo – Krista, který mu byl svěřen do péče. Od této svíce žena/ženy (matka s 

dcerou, nebo dvě dcery) zapálí světla v celé místnosti. V židovství je poslání ženy symbolicky 

vyjádřeno v gestu rozsvěcování světel Šabatu. Ženě je svěřena péče o vnitřní svět vztahů uvnitř 

rodiny, o světlo vzájemné lásky.   

Zazpívá se píseň nebo se pustí nahrávku zpěvu: Nuže, dome Jákobův, choďme v Hospodinově 

světle! Iz 2,5  

https://www.youtube.com/watch?v=VoFI_mHBjto 

… během písně ženy zapálí svíce a poté pronesou požehnání (ruce mají zvednuté dlaněmi směrem 

ke svícím na stole a po modlitbě požehnání se mohou symbolicky rukama jakoby zahalit do světla). 

Požehnaný jsi Hospodine, Bože našich otců. Když zapalujeme tyto svíce můžeme si připomenout, 

že Ty jsi pravým Světlem, které svítilo Izraeli a které se zjevilo v Ježíši Kristu našem Pánu. Dnes 

Ti děkujeme za jeho pozemského otce a ochránce svatého Josefa. Kéž sv. Josef chrání světlo víry 

a Boží přítomnosti  v naši rodině, v církvi a v tomto světě. Amen 
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Společně se zarecitují nebo zazpívají dva žalmy (žalmy je možné zpívat podle návodu v hebrejštině  

nebo každý svou melodií a svým tempem – jeden přes druhého, jako v židovské modlitebně). Je 

možné vybrat jenom jeden žalm: 

Žalm 121 

https://www.youtube.com/watch?v=QSWiZ3-

iHNk&list=PLpPrijA_tgr4QA7Mtw2TbYJ_2w_XJGPoL&index=17 

Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc?   Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i 

zemi.   Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.   Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání 

Izraele.   Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici.   Ve dne tě nezasáhne slunce ani za 

noci měsíc.   Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život.   Hospodin bude chránit tvé vycházení 

a vcházení nyní i navěky. 

Žalm 23 

https://www.youtube.com/watch?v=9a1tblERxrM 

Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na 

klidná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré 

smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl 

před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství 

provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. 

 

Během žalmu 23  (je také možné zpívat i píseň Hospodin je můj pastýř nic nepostrádám) otec 

požehná dětem (přítomným postupně položí ruku na hlavu, nepřítomné žehná v duchu, může 

symbolicky vztáhnout ruce k požehnání). Může se modlit vlastními slovy nebo se inspirovat touto 

modlitbou:  

Bože Otče, děkuji Ti za svého syna/dceru XY, děkuji za dar jeho/jejího života, za všechno  krásné 

a dobré co jsi do něho/ní vložil. Prosím žehnej mu/jí, ochraňuj ho/jí, naplňuj jeho/její srdce svou 

láskou, veď jeho jeho/její kroky po cestě pokoje. 
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Pak se přečte evangelium:  

Lk 2,41-51a 

Slova svatého evangelia podle Lukáše. 

Ježíšovi rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční sváty. Když mu bylo dvanáct let, vydali se 

tam na svátky jako obvykle. A když ukončili sváteční dni a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v 

Jeruzalémě, a jeho rodiče to nezpozorovali. V domnění, že je ve skupině poutníků, ušli den cesty; teprve 

potom ho hledali mezi příbuznými a známými. Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho. Po 

třech dnech ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. Všichni, kdo ho 

slyšeli, žasli nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi. Když ho rodiče uviděli, celí se zarazili a jeho matka 

mu řekla: „Dítě, proč jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali.“ Odpověděl jim: „Proč 

jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?“ Ale oni nepochopili, co jim tím 

chtěl říci. Potom se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je. 

 

Může následovat sdílení přítomných, co je oslovuje na tomto evangeliu, zakončené krátkým časem 

spontánní modlitby. 

Je možné vložit píseň: Můj otec vskutku ještě žije. Lid Izraele ještě žije. srov. Gen 45,3  

https://www.youtube.com/watch?v=mA923wNrH-w 

POŽEHNÁNÍ VÍNA A CHLEBA 

Otec rodiny pronese požehnání nad vínem a chlebem. Ještě předtím se vysvětlí symbolika chleba, 

vína a soli. Může se to dít formou dialogu s přítomnými u stolu. Ptát se co si myslí, že který symbol 

znamená… 

Víno je symbolem radosti Božího království. Patří ke slavení, protože napomáhá vytvářet 

společenství a otevírá ke sdílení. Působí opojení podobně jako přítomnost Ducha Svatého. Jeho 

příběh je velmi bohatý a plný symbolů. Aby se víno stalo vínem, musí se nejdříve pečovat o vinici 

(je možné se ptát, jak se pěstuje víno, co je k tomu potřeba), pak když hrozny dozrají, musí se 

sklidit pak projít lisem, pak vylisovaná šťáva prochází procesem kvašení, než je z ní víno. Je to i 

obraz zrání lidského a duchovního života. K zrání patří i to, že člověk projde lisem utrpení a 

zkoušek. Vidíme to i v životě sv. Josefa... 

 

Chléb v podobě vánočky symbolizuje manu, která padala na poušti. Chleby jsou dva, což 

připomíná dva díly many, která padala před sobotou, aby izraelité mohli sobotu světit. Izraelité si 

nemohli sbírat manu do zásoby, ale vždy jenom to, co spotřebovali za jeden den. Připomíná nám to, 

že Boží milost nelze nabrat do zásoby, musíme žít s důvěrou v Boží Prozřetelnost, že vše co 

potřebujeme na jeden den, se nám také dostane. V modlitbě Páně prosíme o chléb vezdejší… 

Na chléb je potřeba také vydělávat. Je darem a zároveň je odměnou za naši práci. Když děkujeme 

za chléb, děkujeme i za práci, kterou můžeme konat. A zároveň prosíme, i na přímluvu sv. Josefa, za 

ty, kteří práci nemají, nebo jejichž práce není odměněna spravedlivou mzdou. 
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Sůl dává pokrmu chuť a také chrání před zkázou, konzervuje.  Starozákonní oběti se posypaly solí  

na znamení oddělenosti pro Hospodina. Ježíš říká, že jsme sůl země. Dává nám tím poslání 

posvěcovat tento svět.  

Průběh požehnání vína: 

Otec rodiny povstane, vezme červené víno a nalije sobě i každému do sklenice trochu vína, dětem 

nalije nápoj, který víno připomíná. Pak pozvedne svůj kalich (sklenici) a pronese toto požehnání: 

Požehnaný jsi Hospodine, Bože náš a králi celého světa. Děkujeme Ti za dar vinné révy, za víno, 

které nám připomíná, že jsme pozváni k hostině Beránkově. 

Přítomní odpoví AMEN a každý se napije vína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průběh požehnání chleba: 

Otec rodiny odkryje chleby a posolí je. Pak je zvedne do výše a pronese toto požehnání: 

Požehnaný jsi Hospodine, Bože náš a králi celého světa. Děkujeme Ti, že nám dáváš chléb, který 

nám připomíná, že se o nás staráš a dopřáváš nám vše potřebné pro duši i tělo. 

Přítomní odpoví AMEN. Pak otec odtrhne kousek chleba tomu, kdo sedí nejblíž a předá mu chléb 

i kousek, který odtrhnul se slovy „Pokoj Tobě“. Ten sní kousek a z velkého zase odrhne sousedovi a 

obě části mu předá s pozdravením „Pokoj Tobě“. Takto se postupně podělí chléb mezi všechny 

přítomné. 

PAK NÁSLEDUJE SLAVNOSTNÍ VEČEŘE 

Možnosti sdílení po jídle před podáváním dezertu: 

 Vyhledat v evangeliu pasáže, které mluví o sv. Josefovi. (Matoušovo a Lukášovo 

evangelium) 

  K Josefovi anděl ve snu promluvil 4 krát. Najít ta místa, popsat ty situace. 
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 Převyprávět jeden z příběhu starozákonních patriarchů (Abraháma, Izáka, Jákoba nebo 

Josefa Egyptského) sdílet, co koho v příběhu oslovuje, a.hledat souvislosti se sv. Josefem. 

 Vybrat jednu z písní, které byly v nabídce příprav na slavnost. Společně ji zazpívat a sdílet 

se nad textem- jak ke komu promlouvá, jak text souvisí s tím, co prožil sv. Josef? 

Podávání dezertu – sladkost dezertu je symbolem sladkosti Boží přítomnosti a potěšení ve 

společenství, kde se sdílí Boží Slovo. 

 

Po dezertu: 

Společně se pomodlit Otčenáš. Obrátit se k Bohu Otci a svěřit mu na přímluvu sv. Josefa svoje 

starosti, úmysly, prosby ve spontánní modlitbě. 

Pak je možné zazpívat nebo zarecitovat litanie k sv. Josefovi. 

Zakončit stolování zpěvem nějaké chválové písně nebo modlitbou Sláva otci. 

  

Recept na šabatový chléb (chala):  
(množství jako na 2 vánočky) 

 

Půl litru teplého mléka smíchat s lžičkou cukru a rozdrobit kostku kvasnic. Vše nechat vyběhnout. 

Do mísy vložit 1 kg hladké mouky pokojové teploty, 5 polévkových lžic cukru, 4 kávové lžičky soli 

a promíchat, přidat 2 vejce nebo jen žloutky, čtvrt litru oleje a vyběhlý kvásek. Nejlépe vlastní 

rukou zadělávat těsto, dokud z něj není vláčný a hladký bochánek, který se nelepí (asi čtvrt hodiny). 

Je možné také použít robot, ale ručně zadělané těsto je přece jen lepší. Nechat 2 hodiny vykynout 

pod utěrkou a s hrncem teplé vody pod mísou. Pak rozdělit na 2 díly a každý ještě na 3 díly. Vyválet 

válečky a jednoduše uplést 2 vánočky. Přenést na vymazaný plech a nechat ještě chvíli dokynout. 

Pak vložit do trouby vyhřáté na 180 stup.C a péct do hněda, asi 45 – 60 min. 

 


