Deviatnik k svätému Jozefovi
Deviatnik na česť svätému
Jozefovi - vo zvláštnom trápení
Krátka novéna k svätému Jozefovi

Ite ad Joseph ! – Choďte k Jozefovi ! (Gn 1,55)

DEVIATNIK K SV. JOZEFOVI
Úmysel deviatnika (len v prvý deň)
Svätý Jozef, s veľkou úctou a láskou prichádzam k tebe a s dôverou v tvoj príhovor
u nášho Pána Ježiša Krista, o ktorého si sa s láskou staral, začínam dnes túto novénu,
ktorou ťa prosím o tvoj príhovor na tento môj úmysel: (vyslov prosbu, na ktorú obetuješ
túto novénu) Prednes ho prosím tomu, ktorého ľudia tu na zemi považujú za tvojho
syna, ak to bude jeho vôľou, pros ho, aby mi dal, o čo prosím. Ak nie, pretože on
vo svojej božskej prozreteľnosti vie, že potrebujem niečo iné, s pokorou prijmem
všetko, čo mi daruje na moje posvätenie a večnú spásu. Amen.

1.DEŇ: Patrón a vzor snúbencov
ÚVAHA
Boh zjavil svätému Jozefovi skrze anjela tajomstvo príchodu Syna Božieho na svet. Svätý
Jozef, poslušný Božiemu vnuknutiu, prijal pod svoju strechu Máriu v požehnanom stave.
Tým poskytol prístrešie samotnému Ježišovi – Vykupiteľovi sveta, ktorého Mária
priniesla pod svojím srdcom do jeho domu.
Zverme Bohu a ochrane sv. Jozefa všetkých snúbencov a tých, ktorí majú v úmysle
založiť si rodinu.
MODLITBA
Prosíme ťa, Bože, pre zásluhy sv. Jozefa, snúbenca Najsvätejšej Bohorodičky a Ochrancu
Svätej rodiny, požehnaj snúbencov, ktorí túžia založiť rodinný krb. Naplň ich srdce
duchom lásky, obety a zbožnosti. Keď na seba berú túto úlohu, nech tak konajú podľa
vzoru sv. Jozefa a zverujú s dôverou budúcnosť vznikajúcej rodiny do milujúcich rúk
Božích. Svätý Jozef, ubytuj sa v ich dome spolu s Ježišom a Máriou. Amen.
Litánie k sv. Jozefovi (s.14) + Modlitba: K Tebe sa utiekame sv. Jozef (s.16)
Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.

Svätý Jozef, patrón snúbencov, oroduj za nás!
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2. DEŇ: Ochranca ľudí bez domova
ÚVAHA
Svätého Jozefa veľmi bolelo, keď nenašiel v Betleheme dôstojné miesto
pre narodenie očakávaného Spasiteľa. Túto bolesť však znášal mlčky, pokorne
odovzdaný do vôle Božej, plný živej dôvery v Božiu Prozreteľnosť. Bez reptania znášal
všetky ťažkosti, ktoré ho v živote stretli.
Zverme Bohu a ochrane sv. Jozefa rodiny bez domova, hľadajúce ubytovanie
a strádajúce kvôli nepostačujúcemu bývaniu.
MODLITBA
Svätý Jozef, ty poznáš bolesti a utrpenie, ktoré sprevádzajú starosti s hľadaním strechy
nad hlavou. Sám si to zakúsil ako v Betleheme, tak na úteku v Egypte. Vezmi pod svoju
ochranu rodiny, ktoré nemajú obydlie, zvlášť matky s malými deťmi a všetkých, ktorí sú
nútení žiť za hranicami svojej vlasti.
Postaraj sa o matky v požehnanom stave a všetky rodiny, čakajúce na narodenie
dieťatka. Nauč ich znášať v tichosti a pokoji neistotu zajtrajška a všetky životné ťažkosti
s dôverou v Božiu Prozreteľnosť. Amen.
Litánie k sv. Jozefovi (s.14) + Modlitba: K Tebe sa utiekame sv. Jozef (s.16)
Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.
Svätý Jozef, ochranca ľudí bez domova, oroduj za nás.

3. DEŇ: Patrón otcov rodín
ÚVAHA
Svätý Jozef očakával s veľkým dojatím narodenie Ježiša Krista. Klaňal sa Božiemu
Dieťaťu, ktoré bolo v Betleheme položené do chudobných jasieľ na slamu.
Vo vyhnanstve v Egypte bdel nad jeho bezpečím, v Nazarete obstarával všetky životné
potreby Syna Božieho. Ako pestún Pána Ježiša bol stále pri ňom, býval, pracoval, modlil
sa s ním. Ježiš potom, ako dieťa a mladík, miloval svätého Jozefa a vážil si ho ako dobré
dieťa svojho otca.
Modlime sa za otcov, ktorí plnia svoju otcovskú úlohu s ťažkosťami, nie vždy
zapríčinenými ich vinou. Nech s pomocou svätého Jozefa zodpovedne plnia povinnosti
hlavy rodiny.
3

MODLITBA
Svätý Jozef, ty si vzor a patrón všetkých otcov rodín, nauč ich kresťansky chápať
povinnosti. Napĺňaj ozajstnou radosťou srdcia rodičov, ktorí odovzdávajú život svojím
deťom. Nech sa otcovia starajú o svoje rodiny tak, ako si sa ty staral o Svätú rodinu
v Nazarete. Nech žijú svoj rodinný život s Ježišom. Vypros im, aby ich žiadne životné
prekážky nedokázali vzdialiť od Boha a ochladiť ich vzájomnú lásku. Svätý Jozef, zver
Bohu všetkých otcov, ktorí sa starajú o svoje rodiny, a najmä tých, ktorí svoje povinnosti
vykonávajú s ťažkosťami. Amen.
Litánie k sv. Jozefovi (s.14) + Modlitba: K Tebe sa utiekame sv. Jozef (s.16)
Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.
Svätý Jozef, patrón otcov rodín, oroduj za nás.

4. DEŇ: Ochranca chudobných
ÚVAHA
Svätá rodina sa rátala medzi chudobné. Nemali iný majetok okrem toho, ktorý ťažkou
prácou získal svätý Jozef. Ten ako hlava rodiny iste ťažko niesol, že nemôže Kristovi
zaistiť blahobyt a podmienky hodné jeho osoby. Ale Pán Ježiš chcel bývať a žiť práve
v takejto rodine. Nemôžeme pochybovať, že svätý Jozef vynikal medzi svojimi susedmi
a príbuznými. Určite bol ochotný, štedrý a starostlivý keď išlo o dobro iných. Bol vždy
pripravený pomáhať a prispieť dobrou radou. Nemohol predsa konať inak, keď plnil
takú vznešenú úlohu a čestnú povinnosť.
MODLITBA
Svätý Jozef, ty si bol chudobný a nehanbil si sa za svoju biedu, bez reptania si žil v zhode
s Božou vôľou. Posilňuj v našich srdciach živú vieru, že Boh nikdy neopustí tých, ktorí
v neho dúfajú a verne mu slúžia. Vypros potrebné milosti všetkým, ktorí trpia
nedostatkom. A tým, ktorí sú ochotní pomáhať chudobným rodinám duchovne
i hmotne a delia sa o svoj majetok, nech Boh dá šťastie v živote a bohatú odmenu vo
večnosti. Amen.
Litánie k sv. Jozefovi (s.14) + Modlitba: K Tebe sa utiekame sv. Jozef (s.16)
Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.
Svätý Jozef, ochranca chudobných, oroduj za nás.
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5. DEŇ: Vzor pracujúcich
ÚVAHA
Práca je povinnosťou každého človeka, a ani svätý Jozef, napriek tomu, že bol Bohom
vybratý za pestúna Syna Božieho, nebol od nej oslobodený. Ako tesár ťažko pracoval,
aby uživil Svätú rodinu. Zakúsil neistotu zajtrajška i ťažobu podstúpených námah. Pán
Ježiš bezpochyby pomáhal svojmu pestúnovi ako dorastajúci mladík i ako dospelý muž.
Modlime sa za ľudí, ktorí ťažko pracujú, aby uživili seba a svoje rodiny. Prosme Boha
najmä za nezamestnaných, aby si dokázali nájsť dobré zamestnanie a tak uživiť i svojich
najbližších.
MODLITBA
Svätý Jozef, ty poznáš cenu driny i pot ťažkej práce, ktorú si vykonával, aby si Svätej
rodine zaistil dôstojné životné podmienky. Prosíme ťa, zahrň starostlivosťou svojho
otcovského srdca všetkých ťažko pracujúcich. Vezmi ich pod svoju ochranu. Nech všetci
dostanú spravodlivú mzdu za svoju prácu, aby ich rodiny netrpeli hladom a nežili
v nedostatku. Nezabúdaj, živiteľ Svätej rodiny, na tých, ktorí nemajú prácu a márne ju
hľadajú. Amen.
Litánie k sv. Jozefovi (s.14) + Modlitba: K Tebe sa utiekame sv. Jozef (s.16)
Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.
Svätý Jozef, vzor pracujúcich, oroduj za nás.

6. DEŇ: Príklad modlitby
ÚVAHA
Svätý Jozef, Ježišov pestún, žil, pracoval a modlil sa v jeho prítomnosti. Vedomie,
že všetko robí pre Boha, keď sa stará o jeho syna, mu dávalo silu a vytrvalosť. Tým viac,
že takmer na každom kroku odmeňovala Ježišova prítomnosť vynaložené úsilie a obety,
ktoré vo svojom živote prinášal. Žil s ním deň za dňom, zaobstarával výživu a odev
tomu, na ktorého čakali proroci a túžili ho uzrieť a aspoň sa ho dotknúť.
Modlime sa, aby sme tak, ako svätý Jozef všetko konali v Ježišovej prítomnosti, prežívali
jeho blízkosť v hlbokom ponorení do modlitby a boli si vedomí Božej prítomnosti.
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MODLITBA
Svätý Jozef, ty si žil, pracoval a modlil sa v Ježišovej prítomnosti. Pozeral si naňho
s vierou a z jeho blízkosti si čerpal silu k horlivému plneniu každodenných povinností.
Nauč nás neustále pamätať na Božiu prítomnosť v našom živote, aby sme žili a plnili
svoje povinnosti s myšlienkou na to, že Ježiš je prítomný v našich domovoch a v našich
srdciach.
Prosíme ťa za všetkých, ktorých každodenná práca je sprevádzaná zbožnou modlitbou,
i za nás a za našich najbližších, aby sme vedeli spájať každú svoju činnosť s vrúcnou
modlitbou a s vedomím toho, že Boh vidí všetko a neustále sme pod jeho ochranou.
Amen.
Litánie k sv. Jozefovi (s.14) + Modlitba: K Tebe sa utiekame sv. Jozef (s.16)
Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.
Svätý Jozef, príklad modlitby, oroduj za nás.

7. DEŇ: Verne v Boha dúfajúci
ÚVAHA
V živote svätého Jozefa obdivujeme jeho veľkú vieru a dôveru v Pána Boha. Ako vrúcne
a poslušne uskutočňuje vôľu Božiu. Pán Boh rozptýlil jeho pochybnosti a odmenil jeho
vieru, keď prijíma Máriu do svojho domu. Poslušne zachraňuje Dieťa Ježiša útekom
do Egypta, z vôle Božej sa vracia do Nazaretu. S bolesťou v srdci hľadá Ježiša počas púte
do Jeruzalema. V duchu viery, dôvery, poslušnosti a zbožnosti uskutočňuje životnú
úlohu, ktorú mu Boh určil. Pri všetkých udalostiach svojho života dôveruje dobrému
Bohu, že všetko, čo je mu uložené vykonať, je z jeho vôle.
Prosme svätého Jozefa, nech nás učí vernosti; v zbožnej dôvere v Boha nech podopiera
tých, ktorých viera je slabá, alebo dôveru v Boha stratili v životných skúškach.
MODLITBA
Svätý Jozef, náš vzor a patrón, si pre nás zvláštnym príkladom ako prijímať vôľu Božiu
vo všednom živote. Daj, nech ju máme vždy na zreteli. Prebýval si, svätý Jozef, v
blízkosti Ježiša a Márie vo svojej všednej každodennosti. Pri svojom rozhodovaní si sa
vždy riadil Božou vôľou, a dúfal si v hlas, ktorý vychádzal z hĺbky tvojho srdca. Nauč nás
načúvať hlasu Prozreteľnosti, ktorým Boh riadi náš život a naše kroky v pozemskom
živote a obracia ich k životu večnému. Amen.
6

Litánie k sv. Jozefovi (s.14) + Modlitba: K Tebe sa utiekame sv. Jozef (s.16)
Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.
Svätý Jozef, verne dúfajúci v Boha, oroduj za nás.

8. DEŇ: Patrón umierajúcich
ÚVAHA
Svätý Jozef ako hlava Svätej rodiny umieral podľa tradície v prítomnosti Ježiša a Márie.
Celý život sa staral o ich bezpečnosť. Namáhal sa, aby im zaistil náležité životné
podmienky. Svoje povinnosti hlavy rodiny plnil svedomito a poctivo. Nemožno
pochybovať, že Ježiš a Mária prechovávali úctu a lásku k svojmu živiteľovi. O to viac ho
svojou starostlivosťou zahŕňali v závere jeho pozemskej púte. Aký bezpečný sa musel
vtedy cítiť svätý Jozef, keď mohol pri svojom smrteľnom lôžku vidieť tieto dve
najsvätejšie osoby!
Zverme všetkých, ktorí sa blížia ku koncu svojho života, umierajúcich, a tiež hodinu
svojej smrti orodovaniu svätého Jozefa, patróna šťastne umierajúcich.
MODLITBA
Svätý Jozef, ktorý si pozemský život zakončil na rukách Ježiša a Márie, vypros nám trvalú
lásku k Bohu do konca nášho pozemského putovania, a spolu s Ježišom a Máriou príď
pre nás v poslednej hodine nášho života, aby sme mohli šťastne vojsť do kráľovstva
svetla a pokoja. Zverujeme ti všetkých, ktorí sa blížia ku koncu svojho pozemského
putovania. Nech šťastne odídu z tohto sveta v prítomnosti Ježiša, Márie i teba, svätý
Jozef – patrón umierajúcich. Amen.
Litánie k sv. Jozefovi (s.14) + Modlitba: K Tebe sa utiekame sv. Jozef (s.16)
Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.
Svätý Jozef, patrón umierajúcich, oroduj za nás.

7

9. DEŇ: Orodovník v nebi
ÚVAHA
Boh zveril svätému Jozefovi ochranu svojho Syna Ježiša a jeho Nepoškvrnenej Matky na
zemi, a hojne sa mu odmenil za tú vernú službu šťastím v nebi. My, ktorí vzhliadame k
osobe tohto svätého muža, ako ku svojmu vzoru tu na zemi, považujeme ho zároveň za
svojho orodovníka pred Božím trónom v nebi.
Obraciame sa k nemu s prosbou o pomoc, aby sme boli schopní žiť pokorne, podľa jeho
príkladu a umierali raz tiež v prítomnosti Ježiša a Márie a spolu s ním hľadeli na tvár
Božiu. Zverujeme sa vždy orodovaniu svätého Jozefa, zvlášť v rôznych potrebách a
ťažkých životných situáciách.
MODLITBA
Svätý Jozef, ty si ako spravodlivý a zbožný muž, Máriin snúbenec, Ježišov ochranca a
pestún bol v nebi zvlášť oslávený. Buď vždy naším orodovníkom pred tvárou Božou, aby
sme s tvojou pomocou žili sväto, šťastne umierali a od Boha obdržali večnú radosť.
Pomôž nám, aby sme po svojej smrti dostali z rúk samotného Otca nášho v nebi
príbytok, ktorý nám Ježiš pripravil vo svojom kráľovstve. Amen.
Litánie k sv. Jozefovi (s.14) + Modlitba: K Tebe sa utiekame sv. Jozef (s.16)
Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.
Svätý Jozef, orodovník v nebi, prihováraj sa za nás.
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DEVIATNIK NA ČESŤ SVÄTÉMU JOZEFOVI - VO ZVLÁŠTNOM TRÁPENÍ
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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KRÁTKA NOVÉNA K SVÄTÉMU JOZEFOVI
Úmysel novény (len v prvý deň)
Svätý Jozef, s veľkou úctou a láskou prichádzam k tebe a s dôverou v tvoj príhovor u nášho Pána
Ježiša Krista, o ktorého si sa s láskou staral, začínam dnes túto novénu, ktorou ťa prosím o tvoj
príhovor na tento môj úmysel:
(vyslov prosbu, na ktorú obetuješ túto novénu)

Prednes ho prosím tomu, ktorého ľudia tu na zemi považujú za tvojho syna, ak to bude jeho
vôľou, pros ho, aby mi dal, o čo prosím.
Ak nie, pretože on vo svojej božskej prozreteľnosti vie, že potrebujem niečo iné, s pokorou
prijmem všetko, čo mi daruje na moje posvätenie a večnú spásu. Amen.

Úvodná modlitba (opakuje sa každý deň)
Najdrahší svätý Jozef,
teba celá Cirkev vzýva ako svojho nebeského patróna,
dovoľ mi pridať sa k tým, ktorí očakávajú pomoc tvojho príhovoru.
Pros za mňa nebeského Otca,
aby mi daroval srdce tiché a spravodlivé, aké dal tebe.
Aby mi ukázal, čo je správne v mojom živote,
tak, ako prostredníctvom anjelov poučil teba.
Aby ma posilnil v plnení jeho vôle tak, ako posilňoval teba.
Prosím o tvoju pomoc a orodovanie. Amen.
Záverečná modlitba (opakuje sa každý deň)
Pros za mňa, svätý Jozef, chráň ma od každého zla,
ty šľachetný ochranca Svätej rodiny,
sprevádzaj ma svojim príhovorom,
Jozef najmocnejší, vypros mi to, o čo ťa s dôverou prosím.
Nech aj mňa prijme do svojho náručia Boží Syn,
ktorý ťa nazýval otcom,
ktorému si ty odovzdal svoj život
a ktorý ťa odmenil svojou svätou blízkosťou tu na zemi,
ale aj vo večnosti. Amen.
Svätý Jozef, ochranca svätej Cirkvi, oroduj za mňa.
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1. deň
Úvodná modlitba
Boh nám z veľkej lásky a vrúcnej túžby po našej spáse dal úctu k svätým, aby sme ich uctievali
a vzývali ako nebeských priateľov a aby oni orodovali za nás a vymáhali nám svojimi prosbami
a zásluhami milosti, ktoré si my sami svojim životom nezasluhujeme.
V tejto dôvere a nádeji predkladám ti, svätý Jozef, svoje prosby. Prednes ich prosím, Ježišovi,
ktorý ťa isto vypočuje. Svätý Jozef, prijmi moju dôveru v tvoj mocný príhovor a ochranu. Amen.
Záverečná modlitba

2. deň
Úvodná modlitba
Vrúcna láska spájala svätého Jozefa s nepoškvrnenou Pannou Máriou. Spolu s ňou sa staral
o Boha, ktorý sa stal človekom a ich dvoch si vyvolil, aby vytvorili teplo ľudskej rodiny, v ktorej
z božského Dieťaťa vyrástol Spasiteľ sveta.
Prijmi moje prosby, svätý Jozef, pomáhaj mi, prosím, v mojich úzkostiach a starostiach.
Dôverujem v tvoju pomoc a viem, že sa s nesmiernou láskou staráš aj o mňa. Amen.
Záverečná modlitba

3. deň
Úvodná modlitba
Spravodlivý Jozef bol ustanovený za hlavu Svätej rodiny. Táto rodina bola malá počtom, ale
veľká jej dvoma vznešenými členmi, Božou Matkou Máriou a jednorodeným vteleným Božím
Synom. To o ňom platia slová Písma: „Ustanovil ho za pána svojho domu.“ (Sk 7,10)
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Ó, svätý Jozef, tebe Boh zveril starosť o svojho jednorodeného Syna Ježiša Krista a o prečistú
Pannu Máriu. Nezabudni, prosím, že aj ja som sa zveril tvojej nežnej starostlivosti. Ty si mojim
ochrancom a otcom, preto verím, že na tvoj mocný príhovor dosiahnem u Boha to, o čo
prosím. Amen.
Záverečná modlitba

4. deň
Úvodná modlitba
Svätý Jozef chránil Ježiša a Máriu pred zlobou nepriateľov a sprevádzal otcovskou láskou
na všetkých cestách. Právom môžem dúfať, že prijme pod svoju ochranu aj mňa, ak ho budem
prosiť o pomoc.
Svätý Jozef, teba Ježiš Kristus tu na zemi ctil a miloval ako otca a teraz na nebesiach ti
neodoprie nič, o čo prosíš, pretože prosíš so spravodlivým srdcom. Prihovor sa aj za mňa, veď
patrím medzi tvojich ctiteľov. Amen.
Záverečná modlitba

5. deň
Úvodná modlitba
Svätý Augustín prirovnáva svätých k hviezdam, ale Jozefa k slnku. Potvrdzuje tak vieru v to,
že svätý Jozef po Panne Márii prevyšuje všetkých svätých zásluhami a slávou a preto aj
účinným príhovorom u Boha.
Preto sa aj ja s dôverou utiekam k tebe, svätý ochranca Ježiša Krista a manžel Panny Márie,
a pre vrúcnu lásku, akú si preukazoval Ježišovi a Márii, predkladám ti svoje prosby. Verím, že
Pán počuje tvoje orodovanie a nakloní sa k mojej prosbe. Amen.
Záverečná modlitba

6. deň
Úvodná modlitba
Ak bol Pán Ježiš už tu na svete oddaný a poslušný svätému Jozefovi, preukazoval mu zvláštnu
úctu a lásku, ako by mu mohol teraz v nebi, kde odmeňuje zásluhy, niečo odoprieť? Ako by
mohol nevypočuť toho, ktorý sa o neho s láskou staral a venoval mu celý svoj život?
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Oroduj za mňa, svätý Jozef, aby som dosiahol odpustenie svojich hriechov, polepšil svoj život
a napredoval v čnostiach. A aby som dosiahol to, o čo prosím vo svojich prosbách, ktoré ti
s dôverou predkladám, ak nie je ani proti Božej vôli, ani proti mojej spáse. Amen.
Záverečná modlitba

7. deň
Úvodná modlitba
Svätý Jozef určite s bolesťou prežíval narodenie Božieho Syna v chudobnej maštali, útek
do cudzej krajiny, aby mu zachránil život, ale i predpoveď Simeona o tom, že bude znamením,
ktorému mnohí budú odporovať.
Pre bolesť tvojho otcovského srdca ťa, svätý Jozef prosím, aby si mi vyprosil pravú ľútosť
nad mojimi hriechmi, ktoré rovnako odporujú láske Ježiša Krista a zraňujú jeho Srdce.
A pre svoju vrúcnu lásku prednes moje prosby Bohu. Amen.
Záverečná modlitba

8. deň
Úvodná modlitba
Boží Syn Ježiš Kristus nazýval svätého Jozefa počas svojho života na zemi svojím otcom, bol mu
oddaný a poslušný. Nemožno pochybovať, že by túto úctu ešte viac nedoplnil a nezavŕšil v nebi.
S dôverou sa obraciam k tebe, svätý Jozef, v plnej nádeji, že Pán neodoprie žiadnu prosbu, keď
mu ju ty sám prednesieš. Amen.
Záverečná modlitba

9. deň
Úvodná modlitba
Je obdivuhodné, ako svätému Jozefovi v jeho pozemskom živote slúžil a pomáhal sám Boh,
narodený v ľudskom tele a bývajúci v dome postavenom Jozefovými rukami.
Svätý Jozef, keď ti sám Boh slúžil, chcem ti aj ja slúžiť, milovať ťa a ctiť ako svojho ochrancu a
orodovníka. Prijmi ma, prosím, do svojej ochrany a oroduj za mňa u Ježiša, aby vypočul prosby,
ktoré mu predkladám na tvoj mocný príhovor. Amen.
Záverečná modlitba
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LITÁNIE K SV. JOZEFOVI
(Keď v litániách vzývame sv. Jozefa, zamýšľajme sa nad jednotlivými invokáciami a neodpovedajme len mechanicky)

Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach Bože,
Syn, Vykupiteľ sveta,Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,

zmiluj sa nad nami
zmiluj sa nad nami
zmiluj sa nad nami
zmiluj sa nad nami

Svätá Mária,
Svätý Jozef,
Preslávny potomok Dávidov,
Svetlo patriarchov,
Ženích Božej Rodičky,
Ochranca Vykupiteľa
Šľachetný strážca Panny,
Pestún Božieho Syna,
Starostlivý ochranca Kristov,
Kristov služobník,
Služobník spásy,
Hlava slávnej Rodiny,
Jozef najspravodlivejší,
Jozef najčistejší,
Jozef najmúdrejší,
Jozef najmocnejší,
Jozef najposlušnejší,
Jozef najvernejší,
Zrkadlo trpezlivosti,
Milovník chudoby,
Príklad robotníkov,
Ozdoba domáceho života,
Ochranca panien,
Opora rodín,
Sprievodca v ťažkých časoch,
Útecha ubiedených,
Nádej chorých,
Patrón utečencov,
Patrón trpiacich,
Patrón chudobných,
Patrón umierajúcich,
Postrach zlých duchov,
Ochranca svätej Cirkvi,

oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
14

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta,
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta,
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta,

zľutuj sa nad nami, Pane.
vyslyš náš, Pane.
zmiluj sa nad nami.

V. Ustanovil ho pánom domu svojho
O. a správcom všetkého majetku svojho.
Modlime sa
Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa za ženícha preblahoslavenej
Panny Márie. S dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho ochrancu a prosíme Ťa, aby bol naším
mocným orodovníkom v nebi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen
Pane, nech nám pomôžu zásluhy ženícha Tvojej najsvätejšej Rodičky. A čo by sme sami nemohli
dosiahnuť, daj nám milostivo na jeho orodovanie. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen

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.
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.

Svätý Jozef, oroduj za nás!
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