
 

 

 

Pápež František apoštolským listom s názvom Patris corde (S otcovským 
srdcom) vyhlásil mimoriadny rok Sv. Jozefa. Potrvá od 8. decembra 2020 
do 8. decembra 2021. Sv. Jozefa nazýva charakteristikami milovaný otec, 
nežný a láskavý, poslušný, kreatívny, tvorivo odvážny, pracujúci, 
prijímajúci. Cieľom je prehĺbiť lásku veriacich k tomuto veľkému svätcovi a 
povzbudiť k prosbám o jeho príhovor a k nasledovaniu jeho čností a jeho 
zápalu. Oplatí sa prečítať (aj keď je dlhší) a lepšie spoznať tohto úžasného 
svätca.                                                                                                                   (QR Code: Patris Corde) 

 

*SLÁVNY PATRIARCHA SV. JOZEF, KTORÉHO MOC DOKÁŽE UROBIŤ MOŽNÝMI VECI 

NEMOŽNÉ, PRÍĎ MI NA POMOC V TÝCHTO CHVÍĽACH ÚZKOSTI A ŤAŽKOSTÍ.  

VEZMI POD SVOJU OCHRANU SITUÁCIE TAK ŤAŽKÉ A NÁROČNÉ, KTORÉ TI ZVERUJEM, 

ABY MALI ŠŤASTLIVÉ VYRIEŠENIE. MÔJ MILOVANÝ OTEC, VŠETKU SVOJU DÔVERU 

VKLADÁM DO TEBA. NECH SA NEPOVIE, ŽE SOM ŤA VZÝVAL MÁRNE;  

A PRETOŽE TY VŠETKO MÔŽEŠ U JEŽIŠA A MÁRIE,  

UKÁŽ MI, ŽE TVOJA DOBROTA JE TAKÁ VEĽKÁ AKO TVOJA MOC. AMEN. 
 

 
 

Pod tvoju ochranu sa utiekame, ó, svätý pestún Ježišov, nepohŕdaj našimi prosbami v našich 
potrebách, ale od každého nebezpečenstva nás vysloboď,  

ó, preslávny, ó, milostivý, ó, presvätý Jozef! 
*Túto modlitbu, sa pápež František modlí každý deň po ranných chválach už viac ako 40 rokov, je prevzatá        
z  francúzskej knihy pobožností z 19. st. od Kongregácie rehoľníčok Ježiša a Márie a vyjadruje úctu, dôveru      
a istú výzvu k sv. Jozefovi *pápež František začal svoj pontifikát práve na sviatok sv. Jozefa 19.3.2013 
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OSOBITNÉ ODPUSTKY V ROKU SV. JOZEFA 
 

Apoštolská penitenciária udeľuje v Roku sv. Jozefa úplné odpustky za obvyklých 
podmienok (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) 
veriacim, ktorí sa zrieknu akéhokoľvek hriechu a budú sa podieľať na Roku sv. Jozefa 
skutkami a spôsobmi stanovenými touto Apoštolskou penitenciáriou. 
 

• tým, ktorí budú aspoň 30 minút meditovať nad modlitbou Otče náš, alebo sa 
zúčastnia na aspoň 1-dňovej duchovnej obnove, zahŕňajúcej meditáciu o sv. 
Jozefovi. 

 

• tým, ktorí po príklade sv. Jozefa vykonajú skutok telesného alebo duchovného 
milosrdenstva. 

 

• tým, čo sa v rodinách alebo spoločne ako snúbenci modlievajú svätý ruženec. 
 

• tým, ktorí denne zveria svoju prácu pod ochranu sv. Jozefa, a každému veriacemu, 
ktorý bude v modlitbe prosiť o príhovor tohto robotníka z Nazareta, aby ten, kto 
hľadá prácu, našiel zamestnanie, a aby práca každého človeka bola dôstojnejšia. 

 

• tým, ktorí sa pomodlia Litánie k sv. Jozefovi (pre latinskú tradíciu), alebo akatist k sv. 

Jozefovi, celý alebo aspoň nejakú časť (pre byzantskú tradíciu), alebo nejakú inú modlitbu k sv. Jozefovi, 

vlastnú iným liturgickým tradíciám, modlitbu za prenasledovanú Cirkev a za úľavu pre 
všetkých kresťanov, ktorí trpia akýmkoľvek prenasledovaním. 

 

• tým, ktorí sa pomodlia akúkoľvek legitímne schválenú modlitbu alebo vykonajú 
pobožnosť ku cti sv. Jozefa napríklad „K tebe blahoslavený Jozef “, zvlášť pri 
príležitosti 19. marca a 1. mája, na sviatok Svätej rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa, na 
nedeľu sv. Jozefa (podľa byzantského obradu), na 19. deň každého mesiaca a každú 
stredu, teda v deň venovaný pamiatke na tohto svätca podľa latinskej tradície. 

 

• V aktuálnej situácii ohrozenia zdravia sa dar úplných odpustkov zvlášť vzťahuje na 
starých, chorých, zomierajúcich a všetkých tých, čo z legitímnych dôvodov nemajú 
možnosť vychádzať z domova, ktorí sa v duchu zrieknu každého hriechu a s úmyslom 
splniť tri zvyčajné podmienky, len čo to bude možné, pomodlia sa doma alebo tam, 
kde sa pre prekážku zdržiavajú, pobožnosť ku cti sv. Jozefa, útechy chorých a 
patróna dobrej smrti, ponúknuc s dôverou Bohu svoje bolesti a strasti svojho života. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Buď pozdravený ochranca Vykupiteľa a ženích Panny  

Márie. Tebe Boh zveril svojho Syna; v teba Mária 

vložila svoju dôveru; s tebou sa Kristus stal mužom. 

Ó, blažený Jozef, ukáž, že si aj naším otcom a veď nás                

po ceste života. Vypros nám milosť, milosrdenstvo            

a odvahu a ochráň nás pred každým zlom.  

Amen 
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 Z Evanjelia podľa Matúša 1, 20-25: 
20 Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn 

Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z 
Ducha Svätého. 21 Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z 
hriechov.“ 22 To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: 
23 „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“   čo v preklade 
znamená: Boh s nami. 24 Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov 

anjel, a prijal svoju manželku. 25 Ale nepoznal ju, kým neporodila syna;  
a dal mu meno Ježiš.  

 

Vieme o ňom veľmi málo, len to, čo je o ňom napísané vo Sv. Písme.  

Vieme, čo sa mu niekoľkokrát snívalo.  

Vieme, čo presne mu povedal anjel, aj to, že podľa toho konal.  

Vieme, nad čím uvažoval a čo zamýšľal, 

 aj že to napokon neurobil po svojom, ale „po Božom“. 

Vieme, čím si zarábal, o jeho zvykoch, kam každoročne chodieval…  

Nemáme však od neho ani jeden citát. Ani slovko, ani vetičku.  

Aký je teda jeho testament a posolstvo? 

Jedno slovo. Kľúčové: 

Mt 1, 25. 

Sv. Jozefa Boh vyvolil za ženícha preblahoslavenej Panny Márie,  
za pestúna svojho jednorodeného Syna, za hlavu, živiteľa a strážcu Svätej rodiny. 
Zverme mu i naše rodiny a prosme o mocný príhovor toho, ktorému Boh zveril 

starostlivosť o svojho Syna Ježiša, keď ako dieťa prišiel na svet.  
Svätý Jozef, Hlava slávnej rodiny, chráň naše rodiny!  

 

Sv. Jozef je patrónom rodín, otcov, snúbencov, tesárov, robotníkov, ekonómov, 
prokurátorov, tých, ktorí hľadajú pomoc v núdzi, patrón dobrej smrti,  

je aj mocný pomocník v nebi v rozličných skúškach.  
Modlime sa k svätému Jozefovi, aby nám pomáhal byť dobrými mužmi,  

budúcimi alebo terajšími otcami. Modlime sa za našich otcov a manželov,  
a dievčatá môžu práve jemu zveriť svojich budúcich manželov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR Code: 

 marcová pobožnosť 

19. marec – sviatok sv. Jozefa 
1.máj – sviatok sv. Jozefa robotníka 

celý mesiac marec je v katolíckej Cirkvi zasvätený osobitnej úcte sv. Jozefovi  
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IKONA SV. JOZEFA 
Podkladom ikony je zlatá farba, ktorá na 

ikonách vyjadruje prináležitosť k Bohu. 

Preto odev Ježiša Krista je zlatý, lebo je 

Božím Synom. Jozefov odev je kombináciou 

modrej a červenej farby. Modrá je 

nebeskou farbou. Vyjadruje svätosť 

človeka. Červená je farbou obety ale aj 

horlivosti a Ducha Svätého. V ľavom 

hornom rohu je ruka, ktorá ukazuje 3 prsty. 

Je to symbol Najsvätejšej Trojice – Otca, 

Syna a Ducha Svätého. Celé dielo spásy je 

Božím dielom. Prsty palca a prsteníka, ktoré 

nevidieť na obraze, sú spojené, lebo 

vyjadrujú dve prirodzenosti spojené                 

v jednej z osôb Trojice – Pána Ježiša, ktorý 

má božskú a ľudskú prirodzenosť. Ruka je                

v polohe požehnania, tzn. všetko sa deje                    

v súlade s Božou vôľou. Ježiš svoj pohľad 

upiera na ruku, lebo je Synom nebeského 

Otca. Prišiel na svet, aby plnil Otcovu vôľu. 

Dieťa je zobrazené tak, že sedí. Táto poloha 

je znamením vyučovania. Pán Ježiš prišiel, 

aby učil Božiu náuku. Kristus má taktiež               

na jednej ruke zobrazené 3 prsty, lebo je 

jednou z osôb Najsvätejšej Trojice. Je pravý 

Boh. Druhou rukou ukazuje na zvitok.                 

Na ňom je napísané v taliančine najväčšie 

prikázanie: „Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, 

Pán jediný! A ty budeš milovať Pána, svojho 

Boha, celým svojím srdcom, celou svojou 

dušou a celou svojou silou.“ Pán Ježiš bude 

v dospelosti učiť ľudí, aby v ich živote bol 

Boh vždy na prvom mieste. Každý nábožný 

Žid sa toto vyznanie viery modlí každé ráno a večer. Svätý Jozef drží zvitok vo svojej ruke, lebo 

každý židovský otec učí svojho syna toto prikázanie ako prvú modlitbu. Ukazovákom druhej ruky 

ukazuje na ruku nebeského Otca, lebo plní jeho vôľu. Svätý Jozef prijal poslanie, ktoré mu Boh 

zveril, aby na tejto zemi formoval dieťa Ježiša a viedol ho k Bohu. Pri hlave Pána Ježiša je 

napísané „Emmanuel“. Anjel zvestoval Jozefovi, že v osobe Pána Ježiša sa naplní, čo povedal 

proroka Izaiáš: „Hľa, panna počne a po-rodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade 

znamená Boh s nami.“ (Mt 1, 23) Toto proroctvo odkazuje na zázračné počatie Pána Ježiša               

z Panny Márie, ale taktiež vyjadruje, že v jeho osobe Boh prebýva medzi nami. 

Zdroj: https://www.fara-kezmarok.sk/ 
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                                                                                                                                        MODLITBY 
 

 
 

. 
 

 

Svätý Jozef, buď nám otcom             

v srdci svojom vždy milostnom. 

Daj miestečko prosbám našim 

ochraňuj nás časom každým, 

vypros milosť domu nášmu, 

stálu svornosť v dobu každú, 

by sme v láske a pokoji  

Bohu vždycky verní boli, 

by nás tu vždy čnosť zdobila,          

k nebu viedla každá chvíľa, 

to je dnes tu prosba naša,               

čo sa k tebe vrúcne vznáša. 

Medzi nami tu ostávaj vtedy 

bude vždy u nás raj. 

Kľúče domu tebe dáme,                

stoj pri nášho domu bráne, 

ochraňuj vždy starostlivo,                 

čo by duši poškodilo, 

skrývaj našich milých i nás                

v srdci Pána po každý čas, 

nech žijeme v kraji zemskom,    

jak ty v dome Nazaretskom, 

by sme ťa večne chválili                

a s tebou v nebi prebývali. 

                       K tebe sa utiekame, svätý Jozef,                                  

vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba 

i tvoju nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby 

si nás ochraňoval. Pre lásku, ktorá ťa spájala 

s nepoškvrnenou Pannou, Božou Rodičkou, 

a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie 

dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré 

svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou 

mocnou podporou prispej nám na pomoc 

v našich biedach. Ty, starostlivý ochranca 

Svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša 

Krista, odvracaj od nás, láskavý otec, všetku 

nákazu bludu a hriechu. Pomáhaj nám z neba, 

mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami 

temnosti; a tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil 

z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj 

svätú Božiu Cirkev pred nepriateľskými 

úkladmi a pred každým protivenstvom a nás 

všetkých prijmi do svojej trvalej ochrany, aby 

sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou 

mohli viesť svätý život, nábožne umrieť 

a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť. Amen. 

 

Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi, ty si Otcom všetkých ľudí. Daj, skrze tvojho 

Syna, Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého, ktorý je poslom 

tvojej lásky k nám, aby sa každá rodina na Zemi stala pre každú ďalšiu generáciu 

svätyňou lásky a života, lebo len ty si opravdivá Láska a Život. Daj, aby tvoja milosť 

sprevádzala myšlienky, slová a skutky každého manžela a manželky pre dobro ich rodiny 

a rodín na celom svete.  Daj, aby mladí ľudia našli v rodine pevnú oporu pre svoju ľudskú 

dôstojnosť a pre rast v pravde a láske. Daj, aby sa láska, posilnená milosťou sviatosti 

manželstva, ukázala silnejšou než všetky slabosti a skúšky, ktorými rodiny niekedy musia 

prejsť. Na príhovor Svätej rodiny daj, aby svetová misia našej matky Cirkvi v rodine a 

prostredníctvom rodiny priniesla svoje ovocie.  

Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život, po všetky veky vekov. 

Amen                                                                                              Modlitba za rodinu od Jána Pavla II 
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Deviatnik na česť svätému Jozefovi - vo zvláštnom trápení  
(modlí sa 9 po sebe nasledujúcich dní) 

 

Svätý Jozef, ty si od Boha vyvolený ochranca a pestún Božského dieťaťa Ježiša, verný spoločník 
Matky nášho Spasiteľa, dôverným srdcom prichádzam k tebe, ako k svojmu vyvolenému patrónovi 
a orodovníkovi u Boha. 
 

Prosím ťa vo svojom trápení, pomáhaj mi svojim orodovaním, aby Boh moju poníženú modlitbu a 
prosbu v terajšej potrebe vyslyšal. Som hriešnik a nie hodný, aby Boh svoju tvár ku mne obrátil, 
preto teba vzývam o pomoc. 
 

Ach, svätý Jozef, aj ty si mal za života veľa utrpenia a starostí, preto dobre vieš, v akom stave je 
zarmútené a utrápené srdce. I tvoj život bol tŕnistý. S Ježišom a Máriou žil si v mnohých úzkostiach 
a utrpeniach. Preto ťa dôverne prosím o orodovanie u Boha a u Ježiša, tvojho Chovanca. 
 

Ó, veľký a mocný orodovník, ty stojíš v blízkosti trónu božieho a tvoje orodovanie veľa môže u 
Boha. Preto moje zarmútené srdce tak hlasno volá: iď k Jozefovi, ktorému bol zverený sám Syn 
Boží a nepoškvrnená Nevesta Ducha Svätého.  
Svätý Jozef, ku tebe dvíham svoje ruky s prosbou: obráť svoju tvár ku mne a poteš moje zarmútené 
srdce. Ale predovšetkým vypros mi tú milosť, aby som svojho Boha takou čistou a úprimnou láskou 
miloval ako si ho ty sám vždy miloval. Vypros mi sĺz ľútosti a pravého pokánia. 
Vzbuď vo mne živú vieru, stálu nádej a horlivú lásku, vypros mi aj pomoc v mojich trápeniach, 
ktoré ti uboleným srdcom prednášam.   (tu pomenuj svoje trápenie) 
 

Svätý Jozef, ty si už toľkých nápadne vyslyšal, ktorí ťa vo svojich potrebách o pomoc vzývali. Prosím 
ťa, maj poľutovanie so mnou v mojej terajšej núdzi, v ktorej ťa o tvoje mocné orodovanie vzývam. 
 

3 x Otče náš..., Zdravas´ Mária..., Sláva Otcu... 
 

Obetovanie 
 

Ó, vy moji najmilší svätí priatelia: Ježiš, Mária a Jozef, prijmite láskavo túto moju prosbu. 
 

Prosím vás pre tú lásku, ktorou ste sa vy tri najsvätejšie Osoby tu na zemi milovali, ach, majte 
útrpnosť s mojou biedou a potešte moje zarmútené srdce tým, že vyslyšíte moju modlitbu. 
 

Svätý Jozef, ty si bol blažený tu na zemi, lebo sám Boh ti dal svojho Syna pod ochranu, a jeho 
Matku za nevestu. Ó, aká je to sláva, aká nebeská blaženosť! Ty vyvolený boží, na rukách si nosil 
toho, ktorému s rozkošou slúžia zástupy anjelov. Tebe bola zverená Mária, najčistejší chrám Ducha 
Svätého, dcéra Otca nebeského, ktorú všetky pokolenia oslavujú ako blahoslavenú. 
 

Slávny svätý Jozef, pre tieto prednosti, ktorými Boh korunoval tvoju cnosť, prosím ťa, maj 
poľutovanie s mojou biedou a predlož moju prosbu Pánu Bohu. Pre svoje zásluhy a mocné 
orodovanie vypros mi, aby Boh moju poníženú modlitbu vyslyšal skrze Pána Ježiša Krista. Amen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rozpamätaj sa, svätý Jozef, najčistejší ženích Panny Márie 

a môj láskavý ochranca, že nikdy nebolo počuť, že by si niekoho opustil,  

kto sa pod tvoju ochranu utiekal a teba o pomoc žiadal.  

S touto dôverou prichádzam k tebe a úplne sa ti odovzdávam. 

Nezavrhni moje prosby, pestún nášho Spasiteľa, ale ma milostivo vypočuj! Amen. 
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Nábožné združenie sv. Jozefa 
Cieľom je rozširovať a zveľaďovať vo svete úctu sv. Jozefa, 
všeobecného patróna Cirkvi a zvláštneho patróna dobrej smrti a 
usilovať sa vyvolať záujem u kňazov a laických veriacich o duchovné 
dielo modlitieb a dobrých skutkov na pomoc všetkým zomierajúcim, v 
každej chvíli a vo všetkých situáciách. Takto im napomáhať dosiahnuť 
milosť dobrej, svätej smrti – večného života. 

 

Povinnosť člena je jediná: cez deň sa, podľa možnosti aj viackrát modliť modlitbu: 
 

Svätý Jozef, pestún Ježiša Krista a opravdivý ženích Panny Márie,                       

oroduj za nás a za tých, ktorí tento deň (túto noc) umierajú. 

 
 

Svätý Jozef je v katolíckej cirkvi uctievaný aj 
ako patrón dobrej smrti, preto, že pri jeho 
zomieraní boli pri ňom Ježiš i Mária.                
V dnešnej dobe je viac ako potrebné modliť 
sa za šťastnú smrť. Spása duší je jednou         
z najpodstatnejších úloh a cieľov cirkvi. 
Spolupracuj a prispej aj ty modlitbou                      
s úmyslom vyprosenia spásy od Pána,               
za pomoci mocného príhovoru svätého 
Jozefa, ochrancu duší pri prechode cez 
smrť do večného života! Pamätajme aj              
na iných. Modlievajme sa za zomierajúcich, 
lebo v tej chvíli sa rozhoduje o ich večnosti. 
Aj tí, čo sa zmenia na „poslednú chvíľu“, 
môžu byť s Ježišom ešte „dnes v raji“ 
 

Modlitba k sv. Jozefovi  

za blaženú smrť 

Svätý Jozef, patrón umierajúcich, Ty si 

blažene umrel v náručí Ježiša a Márie. 

Prosím Ťa s detinskou dôverou, stoj pri 

mne v hodine smrti a vypros mi svojím 

orodovaním dokonalú ľútosť nad 

hriechmi a dôveru v Božie 

milosrdenstvo, aby som na chvíľku smrti 

čakal s vierou a dôverou v srdci, smrť 

prijal vďačne z lásky k Bohu a dušu vrátil 

Stvoriteľovi, volajúc na pomoc mená 

Ježiš, Mária a Jozef. Amen. 

 

Pomôžme tam, kde už inej pomoci byť nemusí. 

Svätý Jozef, pestún Ježiša Krista a opravdivý ženích Panny Márie,                     

oroduj za nás a za tých, ktorí tento deň (túto noc) umierajú 
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„Nespomínam si, že by som ho doposiaľ o niečo prosila a on by mi to neudelil.“  
 

„Zdá sa, že iným svätým Boh udelil schopnosť pomáhať nám v tej alebo onej potrebe, pokým ja 
som zažívala, že slávny sv. Jozef rozšíril svoj patronát na všetky“. 

 

„Prosím iba pre lásku Božiu: kto nechce veriť mojim slovám, nech to sám skúsi; potom iste               
zo skúseností pozná, aký veľký úžitok z toho máme, ak sa odporučíme tomuto slávnemu 

svätcovi a zbožne ho uctievame.“ 
 

„Keďže som veľmi skúsila, koľko vyslyšaní dosahuješ od Boha, rada by som povzbudila všetkých 
ľudí, aby ťa uctievali… Duše, čo sa ti zverujú, dosiahnu pomoc mimoriadnym spôsobom. Jasne 

som zakúsila, že tvoja pomoc je vždy nad očakávanie.  
(sv. Terézia z Avily) 

 

svätý Jozef je po Panne Márii najväčším svätcom v nebi 

(sv. Bernard Sienský) 
 

Učiteľ duchovného života, robotník oddaný svojej práci, verný Boží služobník, neustále                

po Ježišovom boku – to je Jozef. Ite ad Ioseph. Od svätého Jozefa sa kresťan naučí, čo to 

znamená patriť Bohu a zároveň byť plne medzi ľuďmi, posväcujúc svet. Choďte za Jozefom a 

nájdete Ježiša. Choďte za Jozefom a nájdete Máriu, ktorá útulnú nazaretskú dielňu vždy 

napĺňala pokojom.  
 

Sv. Jozef bol obyčajný muž, ktorému Boh zveril veľké veci. Urobil presne to, čo od neho Pán 

chcel, v každom jednom z okamihov, ktoré tvorili jeho život. 
 

Nestotožňujem sa s klasickým spôsobom zobrazovania svätého Jozefa ako starca, hoci sa to 

dialo s dobrým úmyslom zdôrazniť Máriino trvalé panenstvo. Predstavujem si ho ako mladého, 

silného, možno o niekoľko rokov staršieho než Panna Mária, ale v plnom rozkvete veku a 

životnej energie. 

(Sv. Josemaria Escriva) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bazilika sv. Jozefa v Montreale, je najväčším chrámom zasväteným sv. Jozefovi na svete. 
Kopula baziliky je vysoká 97 metrov. Interiér pojme 10 000 veriacich. Sv. Andrej Bessett                   

ju začal stavať v r. 1904 a dokončená bola v r. 1967. Pripisujú sa mu tisícky uzdravení Jeho 
tajomstvo? Modlitba k sv. Jozefovi. Ak máte problémy, ak ste pokúšaní, ak čokoľvek 

potrebujete, obráťte sa k sv. Jozefovi o pomoc. 
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Prosba o požehnanie sv. Jozefa 
Ó svätý Jozef, ktorý si tu na zemi premilé božské dieťatko Ježiša tak často bozkával,  

na ruky brával a zo srdca mu žičiac požehnával,  
pokorne prosím, zhliadni milostivo na mňa, nehodné dieťa svoje  
a pre svoju hodnosť a slávu daj mi svoje otcovské požehnanie,  

v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 

Zasvätenie sa sv. Jozefovi 

Ó, drahý svätý Jozef, na tvoju česť sa zasväcujem tebe a odovzdávam sa ti, aby si bol 
vždy mojím otcom, mojím ochrancom a mojím sprievodcom na ceste k spáse. Vypros mi 

väčšiu čistotu srdca a vrúcnu lásku k vnútornému životu. Daj, aby som podľa tvojho 
príkladu mohol konať všetko na väčšiu slávu Božiu v spojení s Najsvätejším Srdcom Ježiša 

a Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie. Ó, blahoslavený sv. Jozef, oroduj za mňa, aby 
som raz mohol mať podiel na pokoji a radosti z tvojej svätej smrti. Amen. 
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1870 – blahoslavený pápež Pius IX. vyhlasuje sv. Jozefa za „patróna univerzálnej   
             cirkvi“ 
1889 – pápež Lev XIII. vydáva Quamquam Pluries, encykliku o sv. Jozefovi 
1895 – blahoslavená Petra od sv. Jozefa začína výstavbu svätyne sv. Jozefa v Barcelone   
             v Španielsku. Je konsekrovaná v roku 1901. Pri blahorečení v roku 1994 sv. Ján    
             Pavol II. nazýva blahoslavenú Petru „apoštolkou sv. Jozefa pre 19. storočie“ 
1904 – svätý Andrej Bessette stavia oratórium venované sv. Jozefovi v kanadskom   
             Montreale. Neustále rastie a vyhlasujú ju za baziliku minor. Dokončená je v roku   
             1967. Dnes sa nazýva oratóriom sv. Jozefa a mnohí ho považujú za významné  
             medzinárodné centrum oddanosti k sv. Jozefovi 
1908 – svätý Luigi Guanella začína v Ríme budovať kostol zasvätený sv. Jozefovi. Je  
             dokončený a vysvätený za baziliku v roku 1912 
1909 – svätý pápež Pius X. oficiálne schvaľuje litánie k sv. Jozefovi 
1914 – svätý Luigi Guanella zakladá Nábožné združenie Sv. Jozefa za spásu  
             zomierajúcich 
1921 – pápež Benedikt XV. vkladá do nábožných chvál vetu “… požehnaný nech je sv.  
             Jozef, jej najčistejší snúbenec” 
1947 – španielski karmelitáni zakladajú Estudios Josefinos, prvý teologický časopis  
             venovaný sv. Jozefovi. 
1955 – pápež Pius XII. zakladá sviatok Svätého Jozefa, robotníka, ktorý sa bude sláviť  
             1. mája. 
1962 – svätý pápež Ján XXIII. vkladá meno sv. Jozefa do eucharistickej modlitby 
1989 – svätý pápež Ján Pavol II. vydáva Redemptoris Custos, apoštolskú exhortáciu 
             o sv. Jozefovi 
2013 – pápež František, odrážajúc a napĺňajúc zámer em. pápeža Benedikta XVI.     
             vkladá meno sv. Jozefa do všetkých eucharistických modlitieb.  
             Zasväcuje tiež Vatikánsky mestský štát sv. Jozefovi. 
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Rodina Jozefa, Márie a Ježiša bola a navždy zostane vzorom pre všetky kresťanské rodiny.  
Svätá rodina predstavuje najdokonalejší ideál domácich cností.  

 

(pápež Lev XIII. v encyklike o sv. Jozefovi Quamquam Pluries) 

ROK RODINY  AMORIS LAETITIA   

19.3.2021  - 26.6.2022 

Od 19. marca 2021 sa k mimoriadnemu roku sv. Jozefa pridruží aj rok rodiny. Pápež František ho vyhlásil z príležitosti                   

5. výročia vydania encykliky o rodine Amoris Laetitia. V cirkvi sa tak po prvýkrát budú počas niekoľkých mesiacov 

prekrývať dva tematické roky. 


