
NOVÉNA K SV. JOSEFOVI 
 

 

PRVNÍ DEN 

 

Prosba o důvěru k Bohu a plnění jeho vůle v uskutečňování povolání 

podle vzoru sv. Josefa 

 

K.: Pane, nauč nás modlit se. 

V.: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.  

 

Úvaha 

 

V životě sv. Josefa vidíme jeho velkou víru a důvěru v Boha. S jakou dojemností 

a poslušností plní vůli Boží! Pán Bůh rozptýlil jeho pochybnosti a odměnil ho za jeho víru 

tehdy, když přijal Marii do svého domu, zachránil Dítě na útěku do Egypta, podle Boží vůle se 

vrací do Nazareta, s bolestí hledá Ježíše ztraceného během poutě do Jeruzaléma. V duchu víry, 

důvěry, poslušnosti a zbožnosti naplňuje povolání, které mu určil Bůh. V nastávajících 

událostech doufá, že všechno, co se děje, je mu dobrým Bohem svěřeno, aby vykonal. Prosme 

sv. Josefa, aby nás naučil být věrnými ve zbožné důvěře v Boha. Ať posiluje ty, kteří nemají 

důvěru nebo ji ztratili v životních potížích.  

 

chvíle ticha  

 

Modlitba novény 

 

Svatý Josefe, náš vzore a patrone, stal ses pro nás příkladem, když jsi všechno 

v každodenním životě konal ve shodě s Boží vůlí, kterou máme všude poznávat. Pobýval jsi 

nejblíže Ježíšovi a Marii ve své všednodennosti. Řídil ses vždy Boží vůlí při rozhodování, 

bezmezně jsi důvěřoval hlasu zaslechnutému v srdci. Nauč nás naslouchat hlasu 

Prozřetelnosti, skrze nějž Bůh vede náš život a naše kroky v časnosti a směřuje je k životu 

věčnému.  

V.: Amen. 

 

Modlitba na každý den 

 

Buď pozdraven, svatý Josefe, jemuž jsou svěřeny vzácné poklady nebe a země!  

Buď pozdraven, adoptivní otče Toho, jenž živí všechny tvory země! 

Ty jsi – po Marii – mezi svatými hoden naší největší úcty a lásky, neboť se Ti dostalo nejvyšší 

pocty vychovávat, živit, a dokonce držet na rukou Mesiáše, jehož mnozí králové a proroci 

toužili alespoň spatřit.  

V.: Amen. 

Litanie k sv. Josefovi 

Otče náš. 

Anděl Páně. 

 

 

 



Závěrečná modlitba 

 

Svatý Josefe, který jsi jako spravedlivý a zbožný muž, milující Snoubenec Marie, jako 

Strážce a Pěstoun Ježíše obdržel v nebi obzvláštní slávu, buď vždy naším Přímluvcem před 

Boží tváří, abychom s Tvou pomocí svatě žili, šťastně umírali a obdrželi od Boha věčnou 

radost. Pomoz nám, abychom po naší smrti dostali z rukou našeho Otce příbytek, který nám 

připravil Ježíš ve svém království.  

V: Amen. 

 

K.: Svatý Josefe, Patrone doufajících, 

V.: oroduj za nás.  

 

DRUHÝ DEN 

 

Zasvěcení kněží, 

aby v jejich srdcích vždy planul 

oheň živé víry, lásky k Bohu a bližnímu 

 

K.: Pane, nauč nás modlit se. 

V.: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.  

 

Úvaha 

 

Svatý Josef s velkým rozechvěním očekával příchod Ježíše Krista na svět. Rozjímal před 

Božím Dítětem položeným v jesličkách na seně v Betlémě, strachoval se o jeho bezpečí na 

útěku do Egypta a s láskou se staral o zajištění všech životních potřeb Božího Syna 

v Nazaretě. Jako adoptivní otec Pána Ježíše pobýval s ním, bydlel, pracoval, modlil se. A Ježíš 

– jako Dítě a Chlapec – si ho vážil, jako dobré dítě svého otce. Modleme se za kněze, aby 

s pomocí sv. Josefa zodpovědně plnili povinnosti svého povolání.  

 

chvíle ticha  

 

Modlitba novény 

 

Svatý Josefe, vzore a patrone všech služebníků v církvi, uč nás zodpovědnému postoji 

k našim závazkům, naplňuj naše srdce pravou radostí. Ať ti, kdo jsou povoláni k službě 

v církvi, pečují o svá společenství tak, jak Tys pečoval o Svatou rodinu v Nazaretě. Ať jim 

život ve službě církvi plyne v Ježíšově přítomnosti. Dej, aby je žádné překážky nedokázaly 

vzdálit od Boha a aby nevychladla jejich vzájemná láska a horlivost. Svatý Josefe, doporuč 

Bohu představené, starající se o své komunity, zvláště ty, pro něž je těžké zastávat své 

povinnosti.  

V.: Amen. 

 

Modlitba na každý den 

 

Buď pozdraven, svatý Josefe, jemuž jsou svěřeny vzácné poklady nebe a země!  

Buď pozdraven, adoptivní otče Toho, jenž živí všechny tvory země! 



Ty jsi – po Marii – mezi svatými hoden naší největší úcty a lásky, neboť se Ti dostalo nejvyšší 

pocty vychovávat, živit, a dokonce držet na rukou Mesiáše, jehož mnozí králové a proroci 

toužili alespoň spatřit.  

V.: Amen. 

 

Litanie k sv. Josefovi 

Otče náš. 

Anděl Páně. 

 

Závěrečná modlitba 

 

Svatý Josefe, který jsi jako spravedlivý a zbožný muž, milující Snoubenec Marie, jako 

Strážce a Pěstoun Ježíše obdržel v nebi obzvláštní slávu, buď vždy naším Přímluvcem před 

Boží tváří, abychom s Tvou pomocí svatě žili, šťastně umírali a obdrželi od Boha věčnou 

radost. Pomoz nám, abychom po naší smrti dostali z rukou našeho Otce příbytek, který nám 

připravil Ježíš ve svém království.  

V.: Amen. 

 

K.: Svatý Josefe, Patrone povolaných ke službě v církvi, 

V.: oroduj za nás.  

 

TŘETÍ DEN 

 

Prosba za nová povolání, aby mladí lidé 

měli odvahu uskutečňovat povolání kněžské a bratrské 

podle charismatu sv. Vincence Pallottiho 

 

K.: Pane, nauč nás modlit se. 

V.: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.  

 

Úvaha 

 

Svatému Josefovi Bůh zjevil prostřednictvím anděla tajemství příchodu Božího Syna na 

svět. Svatý Josef, poslušný vůči Boží výzvě, přijal pod svou střechu Marii, která byla 

v požehnaném stavu. Tímto poskytl přístřeší samému Ježíšovi – Vykupiteli světa, jehož Maria 

pod svým srdcem vnesla do jeho domu. Svěřme Pánu Bohu a svatému Josefovi všechny, které 

Pán povolá do našeho společenství, aby si zachovali naději v každé životní situaci a nebáli se 

přijmout Boží nabídku k povolání kněžskému a bratrskému.  

 

chvíle ticha  

 

Modlitba novény 

 

Prosíme Tě, Bože, pro zásluhy svatého Josefa, Snoubence Nejsvětější Boží Rodičky 

a Strážce Svaté rodiny, požehnej všem, kteří hledají své životní poslání. Ať to učiní podle 

vzoru svatého Josefa a s důvěrou vloží svou budoucnost do milujících rukou Boha. Prosíme, 

povzbuď srdce mladých lidí, aby neváhali dát svůj život a realizovat své povolání 

v zasvěceném životě. Naplňuj je duchem důvěry, lásky, obětavosti a zbožnosti.  

V.: Amen. 



Modlitba na každý den 

 

Buď pozdraven, svatý Josefe, jemuž jsou svěřeny vzácné poklady nebe a země!  

Buď pozdraven, adoptivní otče Toho, jenž živí všechny tvory země! 

Ty jsi – po Marii – mezi svatými hoden naší největší úcty a lásky, neboť se Ti dostalo nejvyšší 

pocty vychovávat, živit, a dokonce držet na rukou Mesiáše, jehož mnozí králové a proroci 

toužili alespoň spatřit.  

V.: Amen. 

 

Litanie k sv. Josefovi 

Otče náš. 

Anděl Páně. 

 

Závěrečná modlitba 

 

Svatý Josefe, který jsi jako spravedlivý a zbožný muž, milující Snoubenec Marie, jako 

Strážce a Pěstoun Ježíše obdržel v nebi obzvláštní slávu, buď vždy naším Přímluvcem před 

Boží tváří, abychom s Tvou pomocí svatě žili, šťastně umírali a obdrželi od Boha věčnou 

radost. Pomoz nám, abychom po naší smrti dostali z rukou našeho Otce příbytek, který nám 

připravil Ježíš ve svém království.  

V: Amen. 

 

K.: Svatý Josefe, Patrone těch, kdo s důvěrou odpovídají na Boží výzvu ke spolupráci, 

V.: oroduj za nás. 

 

ČTVRTÝ DEN 

 

Prosba za staré, nemocné a umírající osoby 

i za ty, kdo jim pomáhají 

 

K.: Pane, nauč nás modlit se. 

V.: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.  

 

Úvaha 

 

Svatý Josef – jako hlava Svaté rodiny – umíral, jak nám říká tradice, v přítomnosti Ježíše 

a Marie. Celý život se staral o jejich bezpečí. Namáhal se, aby jim zajistil příhodné životní 

podmínky. Své závazky – jako hlava rodiny – plnil svědomitě a řádně. Není pochyb o tom, že 

Ježíš a Maria se chovali s úctou a láskou ke svému Pěstounu a Živiteli. Tím více o něj 

pečovali na konci jeho pozemských dní. Jak se Josef cítil v hodině smrti bezpečně, když viděl 

u svého lože ty Svaté osoby! Svěřme naše nemocné a umírající bratry a také hodinu naší smrti 

do přímluvy svatého Josefa, Patrona šťastné smrti. Prosme o potřebné milosti pro ty, kteří 

pomáhají starým, nemocným a umírajícím osobám.  

 

chvíle ticha  

 

 

 

 



Modlitba novény 

 

Svatý Josefe, který jsi ukončil svou životní pouť v náruči Ježíše a Marie, vypros nám, 

abychom vytrvali v Boží milosti do konce pozemské poutě, a spolu s Ježíšem a Marií přijď 

pro nás v poslední hodině, abychom mohli šťastně přejít do království světla a pokoje. 

Svěřujeme Ti všechny, kteří se blíží ke konci pozemského putování, ať obdrží milost, že 

odejdou z tohoto světa v přítomnosti Ježíše, Marie a Tvé, Patrone umírajících.  

V.: Amen. 

 

Modlitba na každý den 

 

Buď pozdraven, svatý Josefe, jemuž jsou svěřeny vzácné poklady nebe a země!  

Buď pozdraven, adoptivní otče Toho, jenž živí všechny tvory země! 

Ty jsi – po Marii – mezi svatými hoden naší největší úcty a lásky, neboť se Ti dostalo nejvyšší 

pocty vychovávat, živit, a dokonce držet na rukou Mesiáše, jehož mnozí králové a proroci 

toužili alespoň spatřit.  

V.: Amen. 

 

Litanie k sv. Josefovi 

Otče náš. 

Anděl Páně. 

 

Závěrečná modlitba 

 

Svatý Josefe, který jsi jako spravedlivý a zbožný muž, milující Snoubenec Marie, jako 

Strážce a Pěstoun Ježíše obdržel v nebi obzvláštní slávu, buď vždy naším Přímluvcem před 

Boží tváří, abychom s Tvou pomocí svatě žili, šťastně umírali a obdrželi od Boha věčnou 

radost. Pomoz nám, abychom po naší smrti dostali z rukou našeho Otce příbytek, který nám 

připravil Ježíš ve svém království.  

V.: Amen. 

 

K.: Svatý Josefe, Patrone starých, nemocných a umírajících osob, 

V.: oroduj za nás.  

 

PÁTÝ DEN 

 

Zasvěcení 

 

K.: Pane, nauč nás modlit se. 

V.: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.  

 

Úvaha 

 

Svatý Josef je Pěstounem Svaté rodiny z Nazareta a tudíž i Pěstounem rodin biologických 

i duchovních. Vzorem bratrského života ve farním společenství, vycházejícím z ducha vroucí 

lásky, je opět Svatá rodina z Nazareta. Pallotti psal členům Unie: „Jako ve Svaté rodině 

z Nazareta panovaly láska, svatá radost, duchovní veselost a neochvějný pokoj, tak musíme 

udělat všechno pro to, aby panovaly i v našem společenství“. Svěřme Pánu Bohu a svatému 

Josefovi naše farní společenství i celou církev.  



chvíle ticha  

 

Modlitba novény 

 

Svatý Josefe, ty znáš bolesti a úsilí, jaké je třeba vynaložit, aby v domě „panovaly láska, 

svatá radost, duchovní veselost a neochvějný pokoj“. V Betlémě, také v egyptském vyhnanství 

a pak i v Nazaretě ses snažil tiše a klidně snášet nejistotu zítřka a všechny životní obtíže tím, 

že ses s důvěrou odevzdal Boží prozřetelnosti. Usiloval jsi o to, aby Boží Syn, odevzdaný do 

Tvé péče, mohl vyrůstat „v moudrosti a milosti“ a aby jeho Neposkvrněná Matka a Tvoje 

Snoubenka mohla prožívat pokoj, lásku, svatou radost a duchovní veselost. Vezmi si do péče 

farní společenství i celou církev a vypros nám ty dary ctností, jaké naplňovaly společenství 

nazaretského domu.  

 

V.: Amen. 

 

Modlitba na každý den 

 

Buď pozdraven, svatý Josefe, jemuž jsou svěřeny vzácné poklady nebe a země!  

Buď pozdraven, adoptivní otče Toho, jenž živí všechny tvory země! 

Ty jsi – po Marii – mezi svatými hoden naší největší úcty a lásky, neboť se Ti dostalo nejvyšší 

pocty vychovávat, živit, a dokonce držet na rukou Mesiáše, jehož mnozí králové a proroci 

toužili alespoň spatřit.  

V.: Amen. 

 

Litanie k sv. Josefovi 

Otče náš. 

Anděl Páně. 

 

Závěrečná modlitba 

 

Svatý Josefe, který jsi jako spravedlivý a zbožný muž, milující Snoubenec Marie, jako 

Strážce a Pěstoun Ježíše obdržel v nebi obzvláštní slávu, buď vždy naším Přímluvcem před 

Boží tváří, abychom s Tvou pomocí svatě žili, šťastně umírali a obdrželi od Boha věčnou 

radost. Pomoz nám, abychom po naší smrti dostali z rukou našeho Otce příbytek, který nám 

připravil Ježíš ve svém království.  

V.: Amen. 

 

K.: Svatý Josefe, Strážce nazaretského domu, 

V.: oroduj za nás.  

 

ŠESTÝ DEN 

 

Zasvěcení všech dober farnosti, 

duchovních i materiálních, 

aby sloužily budování Kristova království 

 

 

K.: Pane, nauč nás modlit se. 

V.: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.  



Úvaha 

 

Svatý Vincenc Pallotti píše: „Ať se tedy raduje každý katolík církve Ježíše Krista, ať už je 

kněz či laik, řeholník či diecézní kněz, jestliže se svými talenty, vědomostmi a dovednostmi, 

svým postavením, vzděláním a povoláním, svým slovem, svou silou, svými vztahy 

a pozemskými dobry – a jestliže nemá jiné prostředky, tak alespoň svými modlitbami – 

účastní se oživování víry v Ježíše Krista a zapalování lásky mezi katolíky a šíří je po celém 

světě. Obdrží zásluhy apoštolátu, když pro tento cíl vynaloží všechny své síly a talenty, své 

studium a znalosti, své peníze, svá díla a dobra, své modlitby… takovým způsobem, že by 

bylo mylné tvrdit, že se nemůže vyrovnat zásluhám apoštolů nebo je dokonce překonat, neboť 

Bůh oceňuje dokonalost a plnost děl podle dispozice srdce a možností každého z jeho 

stvoření.“ 

Svatý Josef jistě prožíval těžce to, že nemohl zajistit Kristu dostatek a vhodné podmínky. 

Ale právě v takové rodině chtěl Pán Ježíš přebývat a žít. Tím, čím se sv. Josef vyznačoval, 

bylo to, že všechno, co měl, svůj život, své touhy a talenty, duchovní a materiální dobra, svou 

práci dal do služby Spasiteli a jeho Neposkvrněné Matce. Prosme sv. Josefa o přímluvu, 

abychom uměli dobře nakládat s materiálními dobry tak, aby sloužily duchovnímu růstu. 

 

chvíle ticha  

 

Modlitba novény 

 

Svatý Josefe, který jsi byl chudý, nestyděl ses za svůj nedostatek a bez reptání jsi souhlasil 

s Boží vůlí, posiluj v našich srdcích živou víru, že Bůh nikdy neopouští ty, kdo mu důvěřují a 

věrně slouží. Proto se chceme s velkou úctou a důvěrou obracet na Tebe ve všech našich 

potřebách, jak pozemských, tak i duchovních. S jistotou v srdci, že Tvůj Syn, který Tě 

poslouchal na zemi, Tě vyslyší také v nebi. Svatý Josefe, zahrň svou péčí naši farnost, aby její 

duchovní a materiální dobra, rozhojňovaná dalšími generacemi věřících, sloužila časnému 

i věčnému dobru našemu i těch, komu sloužíme. 

V.: Amen. 

 

Modlitba na každý den 

 

Buď pozdraven, svatý Josefe, jemuž jsou svěřeny vzácné poklady nebe a země!  

Buď pozdraven, adoptivní otče Toho, jenž živí všechny tvory země! 

Ty jsi – po Marii – mezi svatými hoden naší největší úcty a lásky, neboť se Ti dostalo nejvyšší 

pocty vychovávat, živit, a dokonce držet na rukou Mesiáše, jehož mnozí králové a proroci 

toužili alespoň spatřit.  

V.: Amen. 

 

Litanie k sv. Josefovi 

Otče náš. 

Anděl Páně. 

 

 

 

 

 

 



Závěrečná modlitba 

 

Svatý Josefe, který jsi jako spravedlivý a zbožný muž, milující Snoubenec Marie, jako 

Strážce a Pěstoun Ježíše obdržel v nebi obzvláštní slávu, buď vždy naším Přímluvcem před 

Boží tváří, abychom s Tvou pomocí svatě žili, šťastně umírali a obdrželi od Boha věčnou 

radost. Pomoz nám, abychom po naší smrti dostali z rukou našeho Otce příbytek, který nám 

připravil Ježíš ve svém království.  

V.: Amen. 

 

K.: Svatý Josefe, Dobrý správce duchovních a materiálních dober, 

V.: oroduj za nás.  

 

SEDMÝ DEN 

 

Zasvěcení našich přátel a spolupracovníků, 

představených a dobrodinců naší farnosti 

 

K.: Pane, nauč nás modlit se. 

V.: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.  

 

Úvaha 

 

Svatý Josef je patronem spolupráce s Pánem Bohem a spolupráce mezi lidmi. Rovněž pro 

našeho Zakladatele bylo slovo „spolu“ velice důležité. Podle Pallottiho není spolupráce 

pomocí či solidaritou pro jednu stranu, ale spoluodpovědností: každý na svém místě, každý 

podle svého povolání, každý podle svých možností, prostředků, talentů, vztahů, každý podle 

svého postavení a svým způsobem, ale „všichni spolu“. Tímto Pallotti vyzývá osoby různého 

stavu k vzájemnému formování a spolupráci pro větší slávu Boha a pro spásu lidí. Modleme se 

za naše přátele a spolupracovníky, za představené a dobrodince naší farnosti, abychom spojili 

svá úsilí a s větší mocí hlásali Kristovo království.  

 

chvíle ticha  

 

 

Modlitba novény 

 

Svatý Josefe, který znáš hodnotu spojeného úsilí, aby se zajistily Ježíšovi nejlepší 

podmínky pro „hlásání Božího království a výzvu k obrácení“, a sebeobětování za spásu světa, 

prosíme Tě: obrať své srdce, starající o církev, na všechny, kteří usilují o hlásání evangelia. 

Přijmi pod svou ochranu všechny, se kterými spolupracujeme: naše přátele, známé, kolegy, 

představené a dobrodince naší farnosti. Ať všichni, kteří nám činí dobro, na Tvou přímluvu 

obdrží od Boha všechno dobré v časnosti a hojnou odměnu na věčnosti. 

V.: Amen. 

 

 

Modlitba na každý den 

 

Buď pozdraven, svatý Josefe, jemuž jsou svěřeny vzácné poklady nebe a země!  

Buď pozdraven, adoptivní otče Toho, jenž živí všechny tvory země! 



Ty jsi – po Marii – mezi svatými hoden naší největší úcty a lásky, neboť se Ti dostalo nejvyšší 

pocty vychovávat, živit, a dokonce držet na rukou Mesiáše, jehož mnozí králové a proroci 

toužili alespoň spatřit.  

V.: Amen. 

 

Litanie k sv. Josefovi 

Otče náš. 

Anděl Páně. 

 

Závěrečná modlitba 

 

Svatý Josefe, který jsi jako spravedlivý a zbožný muž, milující Snoubenec Marie, jako 

Strážce a Pěstoun Ježíše obdržel v nebi obzvláštní slávu, buď vždy naším Přímluvcem před 

Boží tváří, abychom s Tvou pomocí svatě žili, šťastně umírali a obdrželi od Boha věčnou 

radost. Pomoz nám, abychom po naší smrti dostali z rukou našeho Otce příbytek, který nám 

připravil Ježíš ve svém království.  

V: Amen. 

 

K.: Svatý Josefe, náš Nejmocnější Ochránce, 

V.: oroduj za nás.  

 

OSMÝ DEN 

 

Zasvěcení naší farnosti a také rodin, 

v nichž jsme vyrůstali, 

zvláště našich rodičů, kmotrů a sourozenců 

 

K.: Pane, nauč nás modlit se. 

V.: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.  

 

Úvaha 

 

Statut Unie katolického apoštolátu definuje Unii jako dar Ducha Svatého, „společenství 

(communio) osob a komunit, které žijí podle charismatu sv. Vincence Pallottiho, zvou všechny 

pokřtěné k spoluzodpovědnosti za oživování víry a zapalování lásky ve světě a v církvi, 

a tímto způsobem všechny vedou k jednotě v Kristu“. Unie – to je „způsob, jak být církví“ – 

živou, dynamickou, otevřenou pro všechny, církví, která je společenstvím. Unie je úžasným 

pozváním, určeným každému pokřtěnému, aby si víru – obdrženou od Boha – nenechával pro 

sebe, ale dělil se o ni s druhými. Vzorem bratrského života Společnosti, v duchu živé lásky, je 

Svatá rodina z Nazareta. Pallotti psal členům Unie: „Jako ve Svaté rodině z Nazareta panovaly 

láska, svatá radost, duchovní veselost a neochvějný pokoj, tak musíme udělat všechno pro to, 

aby panovaly i v naší Kongregaci a ve všech svatých ústraních a aby tvořily jejich 

charakteristické rysy.“ Prosíme Tě, svatý Josefe, doporuč Bohu všechny členy Společnosti 

katolického apoštolátu a také ty, mezi nimiž jsme vyrůstali, naše rodiče, kmotry, sourozence, 

další příbuzné a přátele, ať jim služba církvi plyne v Ježíšově přítomnosti. Dej, aby je žádné 

překážky nedokázaly vzdálit od Boha a aby nevychladla jejich vzájemná láska a horlivost.  

 

chvíle ticha  

 



Modlitba novény 

 

Svatý Josefe, starostlivý Ochránce Krista! Ozdobo rodinného života! Prosíme Tě, zahrň 

svou péčí všechna společenství naší farní rodiny i každého člena a také vypros všechny milosti 

pro naše rodiny, v nichž jsme vyrůstali, zvláště pro naše rodiče, kmotry a sourozence.  

V.: Amen. 

 

Modlitba na každý den 

 

Buď pozdraven, svatý Josefe, jemuž jsou svěřeny vzácné poklady nebe a země!  

Buď pozdraven, adoptivní otče Toho, jenž živí všechny tvory země! 

Ty jsi – po Marii – mezi svatými hoden naší největší úcty a lásky, neboť se Ti dostalo nejvyšší 

pocty vychovávat, živit, a dokonce držet na rukou Mesiáše, jehož mnozí králové a proroci 

toužili alespoň spatřit.  

V.: Amen. 

 

Litanie k sv. Josefovi 

Otče náš. 

Anděl Páně. 

 

Závěrečná modlitba 

 

Svatý Josefe, který jsi jako spravedlivý a zbožný muž, milující Snoubenec Marie, jako 

Strážce a Pěstoun Ježíše obdržel v nebi obzvláštní slávu, buď vždy naším Přímluvcem před 

Boží tváří, abychom s Tvou pomocí svatě žili, šťastně umírali a obdrželi od Boha věčnou 

radost. Pomoz nám, abychom po naší smrti dostali z rukou našeho Otce příbytek, který nám 

připravil Ježíš ve svém království.  

V.: Amen. 

 

K.: Svatý Josefe, starostlivý Ochránce Krista, Ozdobo rodinného života, 

V.: oroduj za nás.  

 

DEVÁTÝ DEN 

 

Prosba, aby naše farnost 

byla vždy silná Bohem 

a stávala se tvrzí živé víry, naděje a lásky 

a tak uskutečňovala charisma svatého Vincence. 

Závazek šířit úctu k sv. Josefovi 

skrze následování jeho ctností 

 

 

K.: Pane, nauč nás modlit se. 

V.: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.  

 

 

 

 

 



Úvaha 

 

Svatý Vincenc v duchovních zápiscích píše: „Každý, kdo uctívá svatého Josefa, uctívá 

zároveň Nejsvětější Pannu, a žádá oba, aby nám vyjednali – a aby nám Bůh udělil – všechny 

milosti. Proto největší světci byli nejpokornějšími ctiteli Nejsvětější Panny Marie a svatého 

Josefa.“ Bůh, který na zemi svěřil svatému Josefovi do péče svého Syna Ježíše 

a Neposkvrněnou Matku Marii, tuto věrnou službu štědře odměnil štěstím v nebi a také ráčil 

udílet – na jeho přímluvu – hojné milosti. Když se díváme na tohoto svatého muže jako na náš 

vzor tady na zemi, přijímáme v něm rovněž Přímluvce před Božím trůnem v nebi. Obracíme 

se k němu, aby se za nás přimlouval, abychom v tomto životě jednali podle jeho příkladu, žili 

pokorně jako on, uměli s živou vírou, nadějí a láskou uskutečňovat naše žiovtní povolání. 

Svěřujme se vždy přímluvě svatého Josefa, zvláště v různých potřebách a v těžkých životních 

situacích.  

 

chvíle ticha  

 

Modlitba novény 

 

Svatý Josefe, který jsi jako spravedlivý a zbožný muž, milující Snoubenec Marie, jako 

Strážce a Pěstoun Ježíše obdržel v nebi obzvláštní slávu, buď vždy naším Přímluvcem před 

Boží tváří, abychom s Tvou pomocí uměli s živou vírou, nadějí a láskou uskutečňovat naše 

životní povolání. Abychom svatě žili, šťastně umírali a obdrželi od Boha věčnou radost. 

Z vděčnosti za milosti – obdržené na Tvou přímluvu – slibujeme Ti, svatý Josefe, náš Vzore, 

Ochránce a Vychovateli, že budeme šířit úctu k Tobě, aby skrze následování Tebe a Tvých 

ctností rostla nekonečná sláva Boží a úcta k Tvé Neposkvrněné Snoubence a naší Matce 

Marie. 

V.: Amen. 

 

Modlitba na každý den 

 

Buď pozdraven, svatý Josefe, jemuž jsou svěřeny vzácné poklady nebe a země!  

Buď pozdraven, adoptivní otče Toho, jenž živí všechny tvory země! 

Ty jsi – po Marii – mezi svatými hoden naší největší úcty a lásky, neboť se Ti dostalo nejvyšší 

pocty vychovávat, živit, a dokonce držet na rukou Mesiáše, jehož mnozí králové a proroci 

toužili alespoň spatřit.  

V.: Amen. 

 

Litanie k sv. Josefovi 

Otče náš. 

Anděl Páně. 

 

Závěrečná modlitba 

 

Svatý Josefe, který jsi jako spravedlivý a zbožný muž, milující Snoubenec Marie, jako 

Strážce a Pěstoun Ježíše obdržel v nebi obzvláštní slávu, buď vždy naším Přímluvcem před 

Boží tváří, abychom s Tvou pomocí svatě žili, šťastně umírali a obdrželi od Boha věčnou 

radost. Pomoz nám, abychom po naší smrti dostali z rukou našeho Otce příbytek, který nám 

připravil Ježíš ve svém království.  

V.: Amen. 



 

K.: Josefe nejvěrnější, 

V.: oroduj za nás.  

 

ZAKONČENÍ NOVÉNY 

 

Svatý Josefe, Pomocníku ve všech potřebách, přijmi laskavě tuto novénu modliteb, které se 

skrze Tvou mocnou přímluvu odvažujeme vznášet k samotnému Bohu v nebi. Náš Ochránce, 

vyslyš naše volání a doporuč naše prosby Kristu. Bůh Ti určil na zemi poslání být Pěstounem 

jeho Syna. Máš tedy velkou možnost snadno přistupovat k jeho Srdci jako k našemu 

Vykupiteli.  

Skrze veškerá dobra, jimiž jsi byl vyznamenán, prosíme Tě s pokorou: měj ohled na nás 

slabé a vypros nám tu milost, aby nás Bůh ve svém milosrdenství ráčil vyslyšet 

v záležitostech, s jakými se na něj Tvým prostřednictvím s důvěrou obracíme.  

Ať naše volání – na Tvou přímluvu – dojde k Bohu. A my uděláme všechno, abychom 

svým životem za to děkovali Bohu i Tobě, náš svatý Patrone a Ochránce. 

V.: Amen. 

 

DALŠÍ MODLITBY K SV. JOSEFOVI 

 

Litanie k sv. Josefovi 
 

Pane, smiluj se,  

Kriste, smiluj se, 

Pane, smiluj se, 
 

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi,  

Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi, 

Bože Duchu Svatý, smiluj se nad námi, 

Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi. 
 

Svatá Maria, oroduj za nás. 
 

Svatý Josefe, oroduj za nás, 

Slavný Davidův potomku,  

Světlo patriarchů, 

Snoubenče Boží Rodičky, 

Strážce Vykupitele, 

Čestný strážce svaté Panny, 

Pěstoune Božího Syna,  

Ochotný ochránce Krista,  

Boží služebníku, 

Služebníku spásy, 

Hlavo Svaté rodiny, 

 

Josefe spravedlivý,  

Josefe čistý,  

Josefe moudrý, 

Josefe statečný, 

Josefe poslušný, 



Josefe věrný, 

 

Zrcadlo trpělivosti, 

Milovníku chudoby, 

Vzore dělníků, 

Ozdobo domácího života, 

Strážce panen, 

Oporo rodin,  

Průvodce těžkými časy, 

Útěcho ubohých, 

Naděje nemocných, 

Ochránce vyděděných, 

Ochránce zarmoucených,  

Ochránce chudých.  

Patrone umírajících, 

Postrachu zlých duchů, 

Ochránce svaté církve. 

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. (3x) 

Ustanovil ho pánem svého domu. 

A vládcem veškerého svého majetku. 

 

Modleme se: 

Bože, který jsi v nevýslovné prozřetelnosti vyvolil svatého Josefa za Snoubence své 

Nejsvětější Rodičky, dej nám, prosíme, abychom měli za Přímluvce na nebi toho, kterého 

uctíváme jako Ochránce na zemi. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.  

 

Odevzdání se do péče sv. Josefa 

 

Slavný Patriarcho, svatý Josefe, s pokorou se Ti klaním. S velkou vděčností se odevzdávám 

do Tvé bezmezné péče a prosím celý nebeský dvůr, aby při mně stál. Chci mít upřímnou víru a 

zbožnost a slibuji, že budu dělat všechno, co je v mé moci, abych Tě ctil celý život a 

projevoval Ti lásku. Pomáhej mi v tom, svatý Josefe. Buď se mnou nyní a vypros mi milost, 

abych odešel ze světa podobně jako Ty, v náruči Ježíše a Marie, abych mohl jednou spolu 

s Tebou dosáhnout věčné blaženosti v nebesích. Amen.  

 

Modlitba k sv. Josefovi po růžencové slavnosti  

 

K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. 

Když jsme vzývali o pomoc Tvou Přesvatou Snoubenku,  

žádáme s důvěrou i od Tebe ochranu.  

 

Pro lásku, která Tě pojila s Neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou 

a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Ježíše, pokorně prosíme:  

shlédni milostivě na dědictví, které Ježíš Kristus získal svou krví  

a přispívej nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou. 

 

Starostlivý Strážce Svaté rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. 

Odvrať od nás, laskavý Otče, všechnu nákazu bludů a zkaženosti. 



Náš mocný Ochránce, milostivě nám pomáhej z nebe v tomto boji s mocnostmi temna 

a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše z nebezpečí života, 

tak nyní braň církev proti úkladům nepřátel a proti všemu protivenství. 

 

Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle Tvého příkladu a s Tvou pomocí 

svatě žili, zbožně zemřeli a dosáhli věčné blaženosti v nebi. 

Amen.  

   

Modlitba za dobrou smrt 

 

Svatý Josefe, Útěcho trpících a umírajících, můj dobrý Otče! Ty jsi dostal dar přebývat na 

zemi až do konce svých dní ve společenství Ježíše a jeho Matky a vysloužil sis tu milost, že jsi 

zemřel v jejich náruči. Prosím, abych na Tvou přímluvu dostal milost dobré smrti, abych –

podobně jako Ty – odevzdal svého ducha v přítomnosti Ježíše a Marie. Během pozemského 

života mi buď vzorem a pomocí, abych se v hodině smrti – s vědomím dobře vykonaného 

povolání, s čistým srdcem a v pokoji – šel setkat s Otcem. Amen.  

 

Každodenní úkon zasvěcení života sv. Josefovi 

 

Nejdražší svatý Josefe, zasvěcuji se Ti, abych Tě ctil, a odevzdávám se Ti, abys byl už 

navždy mým otcem, mým ochráncem a mým průvodcem na cestě ke spáse. Vypros mi větší 

čistotu srdce a horlivou zálibu v duchovním životě. Přijímám Tě za svůj vzor; ať všechno, co 

dělám, je pro větší slávu Boží, ve spojení s Nejsvětějším Srdcem Ježíše a Neposkvrněným 

Srdcem Panny Marie. Blahoslavený Josefe, oroduj za mě, abych měl účast na pokoji a radosti 

Tvé svaté smrti.  

 

Svatý plášť 

 

Slavný svatý Josefe, jenž jsi byl Bohem ustanoven jako hlava a strážce nejsvětější ze všech 

rodin, rač střežit z nebe mou duši, která prosí o přijetí pod plášť Tvé péče. Přijímám Tě za 

svého otce, ochránce a průvodce, svěřuji do Tvé obzvláštní péče mou duši, moje tělo a 

všechno, co mám a čím jsem, můj život a mou smrt. Pohlédni na mě jako na své dítě, braň mě 

před všemi mými viditelnými i neviditelnými nepřáteli. Buď při mně ve všech mých 

potřebách, potěš mě ve všech životních potížích, a zvláště v hodině smrti. Přimlouvej se za mě 

u milovaného Spasitele, jehož jsi jako dítě nosil na rukou, a také u slavné Panny, jíž jsi byl 

milovaným snoubencem. Uděl mi tyto milosti a požehnání, které uznáš za užitečné pro mé 

pravé dobro, pro mou věčnou spásu, a já udělám všechno, abych se nestal nehoden tvé 

obzvláštní péče. Amen.  

 

Každodenní modlitba k sv. Josefovi 

 

Svatý Josefe, adoptivní otče a pěstoune Pána a našeho Spasitele Ježíše, drahý snoubenče 

jeho Matky, Neposkvrněné Panny Marie! Tebe si volím dnes i po všechny dny svého života za 

svého patrona, otce a ochránce. Chci vždy a všude šířit úctu k tobě. Pokorně Tě prosím, přijmi 

mne za svého služebníka. Pomáhej mi všech potřebách duše a těla, braň mě proti všem 

nepřátelům viditelným i neviditelným, ochraňuj mě před veškerým nebezpečím a neštěstím. 

Zvláště v hodině mé smrti přijď, posiluj mne a pomáhej spolu s Tvou Neposkvrněnou 

Snoubenkou Marií, abych nezahynul, ale obdržel život věčný a s vámi velebil Boha po 

všechny věky. Amen. 



Modlitba zvolení sv. Josefa za patrona 

 

Svatý Josefe, dokonalost, moc a sláva Tě opravňují k naší úctě, lásce a důvěře nad všechny 

svaté, v přítomnosti Ježíše, který si Tě zvolil za Otce, a v přítomnosti Marie, která Tě přijala 

za svého Snoubence, volím si Tě dnes za svého duchovního otce, ochránce a učitele mého 

duchovního života, můj vzor a přímluvce. Slibuji, že na Tebe nikdy nezapomenu a budu ti 

obětovat každý den alespoň drobný důkaz úcty a důvěry, jež si právem zasloužíš. Nyní Tě 

uctivě prosím, abys mě zahrnul svou obzvláštní péčí a připojil mě do šťastného kruhu Tvých 

věrných služebníků. Přimlouvej se za mne u Ježíše a Marie; stůj při mně ve všech okamžicích 

života, neopouštěj mě za žádných okolností, a zvláště Tě prosím, doprovázej mě v hodině 

smrti. Amen.  

 

Modlitba ke sv. Josefovi za kněze 

 

Svatý Josefe, skrze Tvou lásku k Ježíši a Marii Tě prosíme, abys do své obzvláštní péče 

přijal všechny kněze a vyprosil jim horlivost, čistotu srdce, statečnou víru, ducha oběti a 

zasvěcení. Aby byli ochotni raději snášet mučednictví a smrt, než aby zneuctili svatou hodnotu 

svého povolání. Svatý Josefe, Ty vidíš, jaké těžkosti zažívají sluhové Páně na zemi, proto se 

za ně přimlouvej u Ježíše a Marie. Zahrnuj je neustále svou péčí, probouzej nová povolání, 

aby nebyl nedostatek dělníků na vinici Páně. Amen.  

 

Úkon zasvěcení sv. Josefovi 

 

Svatý Josefe, můj milovaný Otče, po Ježíši a Marii nejdražší mému srdci, Tobě se svěřuji a 

odevzdávám, jako se svěřili do Tvé péče Boží Syn a jeho Neposkvrněná Matka. Přijmi mě za 

své dítě, neboť si na celý život volím Tebe za otce, ochránce a průvodce mé duše. Můj 

nejlepší Otče, svatý Josefe, veď mě přímou cestou k Ježíši a Marii. Uč mě milovat všechny 

čistou láskou a být připraven posvěcovat se pro druhé. Uč mě bojovat proti pokušením těla, 

světa a satana a snášet tiše každý kříž, jaký mě potká. Uč mě pokoře a poslušnosti vůči Boží 

vůli. Drahý Josefe, buď Vychovatelem mé duše, vykoupené krví Kristovou. Bdi nade mnou, 

jako jsi bděl nad Jezulátkem. A já Ti slibuji věrnost, lásku a úplnou poslušnost, neboť doufám, 

že na Tvou přímluvu budu spasen. Nehleď na mou bídu, ale pro lásku Ježíše a Marie mě 

přijmi do své otcovské péče. Amen.  

 

Modlitba ke spícímu sv. Josefovi 

 

Svatý Josefe, Nejvyšší Tě zahrnul hojnými milostmi. Anděl Páně se Ti ukázal ve snu, aby 

Tě chránil a vedl, když Ti byla svěřena Svatá rodina. Byl jsi zároveň tichý i silný, oddaný a 

odvážný pěstoun. Drahý sv. Josefe, pohlédni na mě, když spočíváš v Pánu, plný důvěry v jeho 

svrchované panování a dobro. Prosím, vezmi si mou prosbu k srdci, přemítej o ní a přednes ji 

svému Synu. Pomoz mi, dobrý sv. Josefe, naslouchat Božímu hlasu, vstát a jednat s láskou. 

Chválím Boha a děkuji mu s radostí. Svatý Josefe, miluji Tě. Amen.  

 

Modlitba k sv. Josefovi s vlastním úmyslem 

 

Buď pozdraven, svatý Josefe, jemuž jsou svěřeny vzácné poklady nebe a země!  

Buď pozdraven, adoptivní Otče Toho, jenž živí všechny tvory země! 

 



Ty jsi – po Marii – mezi svatými hoden naší největší úcty a lásky, neboť se Ti dostalo 

nejvyšší pocty vychovávat, živit a dokonce držet na rukou Mesiáše, jehož mnozí králové a 

proroci toužili alespoň spatřit. Svatý Josefe, ochraňuj mou duši a vypros mi u milosrdného 

Boha tu milost, o niž pokorně prosím… Vypros také duším v očistci úlevu v jejich utrpení. 

Amen.  

 

Výzva k uctívání skrytého života sv. Josefa 

 

Svatý Josefe, pros Ježíše, aby chtěl mou duši posvětit. 

Svatý Josefe, pros Ježíše, aby chtěl mé srdce láskou zapálit. 

Svatý Josefe, pros Ježíše, aby chtěl můj rozum osvítit.  

Svatý Josefe, pros Ježíše, aby chtěl mou vůli posílit. 

Svatý Josefe, pros Ježíše, aby chtěl mé myšlenky očistit. 

Svatý Josefe, pros Ježíše, aby chtěl mé city tříbit. 

Svatý Josefe, pros Ježíše, aby chtěl má přání řídit. 

Svatý Josefe, pros Ježíše, aby chtěl mým činům žehnat. 

 

Svatý Josefe, vypros mi u Ježíše milost, abych následoval Tvé ctnosti. 

Svatý Josefe, vypros mi u Ježíše milost, abych měl pokorného ducha. 

Svatý Josefe, vypros mi u Ježíše milost, abych měl mírné a dobré srdce. 

Svatý Josefe, vypros mi u Ježíše milost, abych v mém srdci vládl pokoj. 

Svatý Josefe, vypros mi u Ježíše milost, abych žil v bázni Boží. 

Svatý Josefe, vypros mi u Ježíše milost, abych toužil po dokonalosti. 

Svatý Josefe, vypros mi u Ježíše milost, abych měl čisté srdce. 

Svatý Josefe, vypros mi u Ježíše milost, abych byl trpělivý ve zkoušce a utrpení. 

Svatý Josefe, vypros mi u Ježíše milost, abych měl vlídnou povahu. 

Svatý Josefe, vypros mi u Ježíše milost, abych poznával věčné pravdy. 

Svatý Josefe, vypros mi u Ježíše milost, abych rozlišoval duchy. 

Svatý Josefe, vypros mi u Ježíše milost, abych vytrval v konání dobra. 

Svatý Josefe, vypros mi u Ježíše milost, abych měl odvahu nést kříž. 

Svatý Josefe, vypros mi u Ježíše milost, abych se odpoutával od světských věcí. 

Svatý Josefe, vypros mi u Ježíše milost, abych toužil po nebi. 

Svatý Josefe, vypros mi u Ježíše milost, abych se vyhýbal všem příležitostem ke hříchu. 

Svatý Josefe, vypros mi u Ježíše milost, abych věrně vytrval ve víře až do konce. 

Svatý Josefe, vypros mi u Ježíše milost, abych dobře umíral. 

 

Svatý Josefe, nedopusť, abych se někdy od Tebe odloučil. 

Svatý Josefe, dej, abych Tě svým srdcem nikdy nepřestal milovat a svými ústy chválit. 

Svatý Josefe, dovol mi být Tvým adoptivním dítětem. 

Svatý Josefe, pomoz mi milovat Ježíše tak, jak Tys ho miloval. 

Svatý Josefe, nikdy mě neopouštěj, a zvláště ne v hodině smrti. 

Ježíši, Maria a Josefe, zasvěcuji vám své srdce a svou duši.  

Ježíši, Maria a Josefe, posvěcujte mě, pomáhejte mi, ochraňujte mě.  

Amen.  

 

 

 

 

 



Úkon zasvěcení sv. Josefovi 

 

Svatý Josefe, Snoubenče Přečisté a Neposkvrněné Boží Rodičky, Panny Marie,  

Matky Božské milosti a Královny apoštolů! 

Boží muži, byl jsi tak velmi poctěn a vybrán Bohem, Jediném v Trojici! 

Tvůj velký ctitel, svatý Vincenc Pallotti, říkával,  

že jsi po Marii, Tvé Snoubence, nejšťastnější ze všech lidí na zemi.  

Bůh si Tě zvolil za Pěstouna Svaté rodiny a pečlivého Vychovatele  

našeho Pána, Ježíše Krista, Apoštola věčného Otce.  

 

Přečistý a nedotčený Patriarcho, Strážce svaté církve! 

Jsme si vědomi vlastních chyb, nedokonalosti a hříšnosti, 

avšak s velkou důvěrou přicházíme dnes k Tobě  

– jako našemu Pěstounu, Vychovateli a Průvodci – 

a svěřujeme Ti naši farnost.  

Tímto zvláštním aktem lásky odevzdáváme do Tvé péče 

naše duchovní otce a všechny farníky – dospělé, mládež a děti.  

Vypros nám milost, aby v našich srdcích 

vždy plál oheň živé víry, naděje a lásky.  

Dej, aby naše farnost rostla v lásce k Bohu a bližním, 

ale také svým počtem i apoštolským zápalem.  

Statečný Josefe, vypros mladým odvahu, 

aby se odevzdali do služby Kristu, 

aby toužili uskutečňovat povolání kněžské, bratrské a misijní 

podle charismatu svatého Vincence Pallottiho.  

 

Naděje nemocných a Patrone umírajících! 

V této těžké době zhoubné pandemie Ti svěřujeme  

bezpečí a zdraví každého farníka i všech lidí.  

Posiluj staré, nemocné a umírající osoby i ty, kteří se o ně starají. 

 

Živiteli Božího Syna! Milovníku chudoby a Vzore pracujících! 

Tobě svěřujeme rovněž naši práci a hmotná dobra naší farnosti. 

Věříme, že jako dobrý správce budeš moudře a rozvážně  

hospodařit s plody naší práce a povedeš naše díla tak, 

aby sloužila budování Božího království. 

 

Svatý Josefe, naše mocná Záštito! 

Svěřujeme Ti rovněž ty, ke kterým jsme povoláni: 

farníky, občany našeho města, poutníky, přistěhovalce 

i ty, kteří s námi spolupracují a pomáhají nám:  

přátele, známé, kolegy, nadřízené a dobrodince. 

Buď jejich Přímluvcem v každodenním životě.  

Dáváme Ti také ty, kteří nasazují svůj život, 

aby se zachovala naše svoboda.  

 

 

 

 



Starostlivý Ochránce Krista! Ozdobo rodinného života! 

Zahrnuj svou péčí rodiny, ve kterých jsme vyrůstali, 

zvláště naše rodiče, kmotry a sourozence. 

 

Věrný Josefe!  

Vypros nám, aby naše farnost byla vždy silná Bohem 

a stávala se tvrzí živé víry, neochvějné naděje a vroucí lásky, 

aby žila podle stále aktuálního a závazného  

charismatu svatého Zakladatele.  

Přimlouvej se za nás, abychom v duchu synody 

prožívali lásku a odpovědnost za církev tak, 

jak nás to učil svatý Vincenc Pallotti. 

Z vděčnosti za obdržení tvé milostivé přímluvy,  

svatý Josefe, náš Vzore, Pěstoune a Vychovateli,  

Ti slibujeme, že budeme šířit úctu k Tobě, 

aby skrze následování Tebe a Tvých ctností 

rostla nekonečná sláva Boží 

a úcta k Tvé Neposkvrněné Snoubence a naší Matce Marii.  

Veliký svatý Josefe, 

doufáme, že Všemohoucí Bůh, Jediný v Trojici,  

na Tvou přímluvu obrátí k nám své milosrdné oči 

a daruje nám požehnání, víru, naději a lásku,  

a Maria, Tvá Neposkvrněná Snoubenka, 

nás zahalí svým mateřským pláštěm. 

Amen.  

 

 


