
 

(MODLITBA K SVATÉMU JOSEFOVI) 

 

 

 

 

Svatý Josefe, pro bolesti a radosti tvého života tě prosíme,                                         

přijď nám na pomoc s velkou mocí, která ti byla Bohem udělena. 
 

 

 

1. Svatý Josefe, bolestně tě zarmoutila skutečnost, když jsi měl opustit svou 
milovanou snoubenku, naplnila tě však nepopsatelná radost, když ti anděl oznámil 

tajemství Božího vtělení. 
 

Pomoz i nám správně se rozhodnout, abychom s Ježíšem a Marií žili správný 
křesťanský život. 

 

Otče náš ... Zdrávas Maria ... Sláva Otci ... 

_______________________________________________________________________ 

 

2. Svatý Josefe, zarmoutila tě chudoba, v níž se mělo Boží Dítě narodit, nesmírně tě 

však těšila ozářená svatá noc při chvalozpěvu andělů. 

 
Pomoz i nám oslavovat Boha v jeho velebnosti, ať už v bohatství nebo v nedostatku. 

 

Otče náš ... Zdrávas Maria ... Sláva Otci ...  

_____________________________________________________________________ 

 

3. Svatý Josefe, s bolestí jsi prožíval obřízku Božího Syna, naplnila tě však hluboká 

radost, když jsi ho nazval jménem Ježíš. 
 

Chraň nás před těžkým hříchem a pomoz nám radostně nosit v srdci svatá jména 
Ježíš a Maria. 

 

Otče náš ... Zdrávas Maria ... Sláva Otci ... 

__________________________________________________________ 

4. Svatý Josefe, velmi tě zarmoutila předpověď Simeona o utrpení Ježíše a matky 

Marie, o to víc tě pak potěšilo každé slovo a čin Božího Syna. 
 

Posilni nás, prosíme, aby nás neochromily zlé zprávy, ale těšilo nás, co Ježíš řekl a 

udělal. 

  

Otče náš ... Zdrávas Maria ... Sláva Otci ... 
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_______________________________________________________________________ 

 

 

5. Svatý Josefe, poslušně a s obavou jsi vzal Dítě a jeho matku na útěku do Egypta, 

velká však byla tvá radost, že Bůh stojí při vás. 
 

Oddal od nás každé nebezpečí, abychom nepodlehli nepříteli naší spásy, ale 
sjednoceni s Ježíšem a Marií vždy plnili vůli nebeského Otce. 

 

Otče náš ... Zdrávas Maria ... Sláva Otci ... 

_______________________________________________________________________ 

 

 

6. Svatý Josefe, bolestně tě pronikl strach před nástupcem Heroda při návratu z 
Egypta, radost ti přinesla andělova zvěst o tom, že se máš vrátit do Nazareta. 

 

Ochraňuj nás, prosíme, před neklidem a strachem a vypros nám velkou důvěru v Boží 
prozřetelnost. 

 

Otče náš ... Zdrávas Maria ... Sláva Otci ... 

_______________________________________________________________________ 

 

 

7. Svatý Josefe, v úzkosti s Marií jsi hledal ztraceného Ježíše, naplnila tě však radost, 

když si ho po třech dnech našel v chrámu. 

 
Vroucně tě prosíme, nedovol, abychom byli daleko od Ježíše, ale ať ho vždy hledáme 

a nalezneme.  
 

Otče náš ... Zdrávas Maria ... Sláva Otci... 
__________________________________________________________

 


