
MMOODDLLIITTBBYY AA LLIITTAANNIIEE
KK SSVV.. JJOOSSEEFFOOVVII

RROOKK SSVV.. JJOOSSEEFFAA

(Foto: socha sv. Josefa před areálem rodinné firmy Navláčil v Tlumačově)



MODLITBY PO SVATÉM RŮŽENCI:
K: Oroduj za nás, Královno posvátného růžence,
L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

K: Modleme se: Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým 
životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. 
Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci 
blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích 
rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme 
toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána.   L Amen.

K: Oroduj za nás, svatý Josefe, 
L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
K: Modleme se: 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 si 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 mravní zkaženosti. Náš mocný 
ochránce milostivě nám z nebe pomáhej v tomto boji 
s mocnostmi temna a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše 
z nebezpečí života, tak nyní braň církev Boží 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 nebesích. L Amen.
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Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, 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 potomku Davidův,
Světlo patriarchů,
Snoubenče Boží Rodičky,
Ochránce přesvaté Panny,
Pěstoune Syna Božího,
Bedlivý strážce Kristův,
Hlavo Svaté Rodiny,

Josefe spravedlivý,
Josefe čistý,
Josefe moudrý,
Josefe statečný,
Josefe poslušný,
Josefe věrný,

Zrcadlo trpělivosti,
Milovníku chudoby,



Vzore dělníků,
Ozdobo domácího života,
Ochránce panen,
Oporo rodin,
Útěcho ubohých,
Naděje nemocných,
Patrone umírajících,
Postrachu zlých duchů,
Záštito církve svaté,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi.

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 si zasloužili mít v nebi 
za přímluvce toho, kterého vzýváme jako ochránce 
na zemi. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
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Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, 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.
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno Panen,
Svatý Josefe, pěstoune Ježíše Krista, oroduj za nás.
Svatý Josefe, ochránce Syna Božího,
Svatý Josefe, strážce Chleba živého,
Svatý Josefe, opatrovníku Královny nebeské,
Svatý Josefe, ženichu Matky Kristovy,
Svatý Josefe, věrný průvodce a těšiteli Panny Marie,
Svatý Josefe, pomocníku Matky Spasitelovy,
Svatý Josefe, který jsi vtělení věčného slova ze zjevení přijal,
Svatý Josefe, který jsi s Marií do Betléma cestoval,
Svatý Josefe, který ses s Marií jako první 
novorozenému Spasiteli klaněl,
Svatý Josefe, kterému se poddal Pán pánů,
Svatý Josefe, patrone katolické církve,
Svatý Josefe, muži mající bázeň před Hospodinem,
Svatý Josefe, muži podle srdce Božího,
Svatý Josefe, muži trpělivý,
Svatý Josefe, muži mezi všemi muži nejvznešenější,



Svatý Josefe, moudrý a prozíravý hospodáři,
Svatý Josefe, okraso domu Davidova,
Svatý Josefe, koruno patriarchů,
Svatý Josefe, příklade vyznavačů,
Svatý Josefe, vzore čistoty,
Svatý Josefe, zrcadlo manželů,
Svatý Josefe, věrný otče svých ctitelů,
Svatý Josefe, ochrano pocestných,
Svatý Josefe, patrone umírajících,
Svatý Josefe, náš laskavý přímluvce,
Svatý Josefe, milý Bohu i lidem,
Ve všech našich záležitostech,
Ve všech našich souženích a bolestech,
V zármutku a v pronásledování,
V nesnázích a v utrpeních,
V hodině smrti,
Pro své vyvolení za pěstouna Krista Ježíše,
Pro své přečisté zasnoubení,
Pro svou otcovskou péči a věrnost,
Pro své práce a nesnáze,
Pro všechny své ctnosti,
Beránku Boží, ... (3x)

Modleme se: Prosíme tě, milosrdný Bože, uděl nám 
na přímluvu a pro zásluhy svatého Josefa čistotu těla 
i duše, abychom jednou mohli dojít do tvého věčného 
království. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
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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.
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno Panen,
Svatý Josefe, oroduj za nás.
Nejčistší ženichu Panny Marie,
Věrný pěstoune Kristův,
Vyvolený ochránce svaté Rodiny,
Slavný patriarcho,
Pravý potomku krále Davida,
Ozdobo Starého Zákona,
Muži podle srdce Božího,
Muži Bohu i lidem milý,
Muži spravedlivý,
Muži bohabojný,
Muži opatrný a moudrý,
Příklade manželů,
Ctiteli tajemství Božího,
Obhájce Božího Syna,
Ochránce nevinnosti Panny Marie,
Zrcadlo pokory a trpělivosti,
Příklade pracovitosti,
Vzore všech ctností,
Ozdobo nebeské církve,
Věrný pomocníku ve všech potřebách,
Mocný přímluvce u Boha,



Zvláštní patrone umírajících,
Vyvolený ochránce svaté církve,
Pro svou svatost,
Pro své velké zásluhy,
Pro své čisté zasnoubení,
Pro své neposkvrněné panictví,
Pro své společenství s Pannou Marií,
Pro své andělské poselství,
Pro svou uctivost k Matce Boží,
Pro své svaté putování do Betléma,
Pro náročný útěk do Egypta,
Pro svůj radostný návrat,
Pro bolestnou ztrátu dvanáctiletého Ježíše,
Pro jeho radostné nalezení v Chrámě,
Pro svou nebeskou slávu,
Abychom se vždy a ve všem vůli Boží podřídili,
Abychom čest a dobré jméno své i bližních bránili,
Abychom se každé nečistoty varovali,
Abychom se na věčnost v Boží milosti odebrali,
Abychom byli v hodině své smrti svátostmi obdařeni,
Abychom umřeli ve společenství Ježíše a Marie,
Abychom se po smrti s tebou shledali,
Beránku Boží, (3x)

Modleme se: Na přímluvu svatého Josefa pokorně 
prosíme, všemohoucí Bože, o živou víru, pevnou naději 
a účinnou lásku k tobě, abychom vždy byli ochotni 
přijmout tvou svatou vůli. Dej nám také útěchu 
v zármutcích a šťastnou hodinu smrti. Skrze tvého Syna 
Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě 
Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
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Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, 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.
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno Panen,

Svatý Josefe, oroduj za nás.
Ochránce církve svaté,
Ochránce země české,
Ochránce dobrého jména,
Ochránce snoubenců,
Ochránce všech čistých srdcí,
Ochránce hledajících přístřeší,
Ochránce pronásledovaných a utiskovaných,
Ochránce uprchlíků a bezdomovců,
Ochránce toužících po spravedlnosti,
Ochránce těch, kdo hledají své životní povolání,
Ochránce učňů a studující mládeže,
Ochránce dělníků a vedoucích,
Ochránce hledajících práci,
Ochránce služebníků církve,
Ochránce poutníků a mariánských ctitelů,



Ochránce nemocných a umírajících,
Ochránce proti zlému,

Vzore v plnění Boží vůle,
Vzore lásky k Ježíši a k Marii,
Vzore svatého života a čistoty,
Vzore poslušnosti Bohu a jeho zákonu,
Vzore spolupráce s Božím andělem,
Vzore trpělivosti a věrnosti Bohu,
Vzore spoléhajících na Boha,
Vzore doufajících v Boží prozřetelnost,
Vzore pravé zbožnosti,
Vzore modlitby a pracovitosti,
Vzore otců a vychovatelů,
Vzore kněží a řeholníků,
Vzore naslouchání a tichosti,
Vzore mlčenlivosti a taktnosti,
Vzore služby a skromnosti,
Vzore pokory a odevzdanosti,
Vzore ctitelů Ježíšova Srdce,

Pomocníku a služebníku naší spásy,
Pomocníku v náročných situacích,
Pomocníku při výchově dětí,
Pomocníku při hledání pravé moudrosti,
Pomocníku při nepochopení a odmítnutí,
Pomocníku při obstarávání bydlení,
Pomocníku při obstarávání živobytí,
Pomocníku v těžkých nemocech,
Pomocníku těch, kteří sobě nerozumějí,



Pomocníku beznadějných a zklamaných,
Pomocníku v naléhavých potřebách,
Pomocníku v nejistotě a obavě,
Pomocníku opuštěných a zoufalých,
Pomocníku těch, kdo slouží Bohu i lidem,
Pomocníku zkoušených hladem a válkou,
Pomocníku těch, kdo usilují o spravedlnost a mír,
Pomocníku těch, kdo se snaží o čistotu srdce,
Pomocníku všech, kteří jsou na cestách,
Pomocníku při plnění povinností,
Pomocníku hlasatelů Krista a jeho království,
Pomocníku v poslední hodině našeho života,
Pomocníku duším v očistci,

Beránku Boží, který snímáš hříchu světa,
smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchu světa,
smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchu světa,
smiluj se nad námi.

Modleme se:
Všemohoucí Bože, tys povolal svatého Josefa, aby už 
od počátku chránil dílo našeho vykoupení; dej, ať tvá 
církev s jeho pomocí věrně plní svůj úkol při 
uskutečňování díla spásy. Skrze tvého Syna Ježíše 
Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha 
svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
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Svatý Josefe,
vyvolený Bohem k tomu,
abys byl na této zemi ochráncem Ježíše
a nejčistším snoubencem Panny Marie,
ty jsi prožil svůj život v dokonalém plnění povinností
a prací svých rukou jsi živil svatou rodinu v Nazaretě:
ochraňuj milostivě nás,
kteří se k tobě s důvěrou obracíme.
Ty znáš naše touhy, naše starosti a naše naděje:
k tobě se utíkáme, protože víme,
že v tobě najdeme toho, kdo nás ochraňuje.
Také ty jsi zakoušel zkoušky, námahu a únavu;
ale tvůj duch, naplněn nejhlubším pokojem,
jásal radostí pro důvěrný vztah
s Božím Synem, tobě svěřeným,
a s Marií, jeho nejsladší Matkou.
Pomáhej nám, abychom pochopili,
že nejsme sami ve své práci,
abychom uměli odhalit Ježíše vedle nás,
přijali ho s otevřeností a střežili ho s věrností tak,
jak jsi činil ty.
Vypros nám, aby v naší rodině
všechno bylo posvěceno láskou, trpělivostí,
spravedlností a úsilím o dobro.

Amen.




