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DEVETDNEVNICA  

K SV. JOŽEFU 
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MOLITEV K SV. JOŽEFU (papež Leon XIII.) 
 
K tebi, o sveti Jožef, pribežimo v svojih stiskah, 
in ko smo na pomoč poklicali tvojo presveto ne-
vesto, prosimo zaupljivo tudi tvojega varstva. 
Pri ljubezni, ki te je vezala z brezmadežno De-
vico, Božjo Materjo, in pri očetovski ljubezni, s 
katero si objemal Dete Jezusa, te ponižno pro-
simo, ozri se milostno na delež, ki ga je pridobil 
Jezus s svojo krvjo, in pomagaj nam v naših po-
trebah s svojo močjo in priprošnjo. 
O preskrbni varuh svete Družine, varuj izvo-
ljeno ljudstvo Jezusa Kristusa; odvrni od nas, 
ljubezni polni oče, vsako kugo zmot in greha. 
Podpiraj nas milostno iz nebes, o mogočni naš 
varuh, v tem boju zoper moči teme, in kakor si 
nekdaj otel Dete Jezusa iz smrtne nevarnosti, 
tako brani zdaj sveto Cerkev Božjo sovražnega 
zalezovanja in vsakega nasprotovanja. Varuj 
nas vsekdar, da bomo po tvojem zgledu in s 
tvojo pomočjo mogli sveto živeti, srečno umreti 
in doseči večno zveličanje v nebesih. Amen. 
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UVODNA MOLITEV 

 

O, slavni in mogočni sveti Jožef! Z velikim za-
upanjem prihajam k tebi in te prosim, da me 
sprejmeš v svoje varstvo. Bog te je izbral za 
glavo Svete Družine, da si varoval Jezusa in Ma-
rijo in v vsem poskrbel zanju. Bog ti je povsem 
zaupal in ti si svojo nalogo izpolnil predano, 
zvesto, ponižno in tiho. Pomagaj tudi meni v 
vsem izpolniti Božjo voljo. Prisluhni prošnji 
(povej prošnjo), ki ti jo v tej devetdnevnici izro-
čam. Izprosi mi pri Jezusu, kar je dobro zame in 
za tiste, za katere te prosim.  

Sv. Jožef, zavaruj nas pred vsem, kar nas 
ločuje od Boga, in nam izprosi gorečo ljubezen 
do Jezusa in Marije. Izprosi nam luči vere in po-
guma v težavah zemeljskega življenja, da bomo 
tudi mi nekega dne prispeli v srečno večnost, 
kjer živi in kraljuje Jezus Kristus, Odrešenik 
sveta, v edinosti z Očetom in Svetim Duhom, 
Bog na vse veke vekov. Amen. 

 

   (Molimo vsak dan devetdnevnice.) 
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PRVI DAN 

SVETI JOŽEF 
je živel pobožno in čisto 

 

O svetem Jožefu je zelo malo zgodovinskih 
podatkov, pa vendar je sveti Jožef imel svojo 
zgodovino. Vemo, da je bil potomec izraelskega 
kralja Davida, dedič vere svojih očetov, pošten 
in pravičen mož. Izučil se je tesarske obrti in de-
lal vestno in marljivo. Ljubil je Boga in izpolnje-
val Njegove zapovedi. Vedel je, da je Bog njego-
vih očetov zvest tistim, ki ga ljubijo in zato je ži-
vel v Božjem strahu. V vsem je želel izpolniti 
Njegovo sveto voljo. Tako kot ves Izrael, je tudi 
on pričakoval Odrešenika. 

Kot vsak človek je imel tudi Jožef želje in na-
črte za svoje življenje. Spoznal je Marijo, ki je 
bila prav tako iz Davidovega rodu in se z njo za-
ročil.  

V pričakovanju poroke se je zgodilo nekaj 
povsem nenavadnega. Nerazložljivo. Njegova 
zaročenka se je znašla v blagoslovljenem stanju. 
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Sveti Jožef se je odlikoval z veliko srčno čistos-
tjo in težko je misliti, da bi dvomil o Marijini ne-
dolžnosti. Znašel se je pred dogodkom, ki ga je 
presegal in ga ni razumel. Svoje odločitve ni lah-
kotno sklenil, ni obsojal, Marije ni želel osramo-
titi. Molil je. Iskal. Čakal luči. Ni razumel, kaj Bog 
dela v njegovem življenju. 

 

MOLITEV 

Sveti Jožef, vzor tistih, ki verujejo! Tvoja živ-
ljenjska izbira je bila poštenost, pobožnost, kre-
postnost in marljivost. Trdno si verjel v Božjo 
previdnost v vseh razmerah svojega življenja. 
Pomagaj tudi meni, da v  duhu ne bom klonil, ko 
bodo prišli težki trenutki in nerazumljivi izzivi. 
Nauči me, da bom tudi jaz, tako kot ti, ljubil 
Boga in mu zaupal, ter vedno iskal pri Njem luč 
in pomoč. Amen. 

 

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu ... 

Litanije k svetemu Jožefu 

Sveti Jožef, prosi za nas! 
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DRUGI DAN 

SVETI JOŽEF 
se je ponižno odpovedal svojim načrtom  

in sprejel Božji načrt 

Bog je izbral Marijo za edinstveno nalogo v 
zgodovini odrešenja. Pod njenim srcem je po 
spočetju od Svetega Duha utripalo srce Deteta – 
Božjega Sina, ki bo človeškemu rodu razodel 
neizrekljivo ljubezen Boga Očeta in ga odrešil. 

Ta dogodek je bil tako čudežen, da ga ni bilo 
mogoče razložiti z besedami in razumeti, am-
pak le sprejeti v milosti vere. 

Zato Marija o tem čudežnem dogodku ni 
mogla govoriti z Jožefom. Prišel pa je trenutek, 
ko Jožef o tem dejstvu ni več dvomil in znašel se 
je v nedoumljivi stiski. Poznal je Marijo in po-
slušal svoje srce, zato je vedel, da je nemogoče, 
da bi bila Marija nezvesta. Kaj naj potem po-
meni vse to? Premišljeval je, se v sebi bojeval, 
trpel, molil … Se je spomnil napovedi preroka 
Izaija o devici, ki bo spočela in rodila sina? Ali je 
to trenutek, ko se prerokba izpolnjuje? Jožef je 
bil upravičeno zmeden in osupel. V Božje delo 
se ni hotel vmešavati. Bilo je pravično, da se 
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umakne in Marija ostane devica. Nameraval jo 
je skrivaj zapustiti in tako prevzeti nase govo-
rice ljudi, ki jim še ni bilo dano razumeti ure 
Gospodovega obiskanja. 

Jožef je bil resnično čist in pripravljen na žr-
tev, kar je odlika prave ljubezni. Bil je priprav-
ljen pod vprašaj postaviti svojo čast, da bi zašči-
til Marijo - ker jo je resnično ljubil. 

 

MOLITEV 

Sveti Jožef, vzor ponižnosti! Tebi je bila dana 
velika čistost srca in pripravljenost na žrtev, ka-
kor tudi duhovna moč, s katero si vedno izbral 
Boga in tisto, kar je Božje. Izprosi tudi meni, da 
bom v svojem življenju Boga postavil na prvo 
mesto in sprejel Njegov načrt zame. Daj, da se 
bom tudi jaz mogel odreči svojim željam in svoji 
varnosti, da bom veroval Bogu in se daroval za 
druge. Amen.  

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu ... 

Litanije k svetemu Jožefu 

Sveti Jožef, prosi za nas! 
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TRETJI DAN 

SVETI JOŽEF 
je v sanjah verjel Božji besedi  

in se dal Bogu na razpolago 

 

Nikoli ne bo nihče zvedel, kako težko je bilo 
Jožefu v duši, ko se je odločil, da bo Marijo od-
slovil. Zanj je bila to resnična žrtev. Pobožnost, 
strahospoštovanje, pravičnost, ponižnost … so 
ga nagibale, da Marijino življenje popolnoma 
prepusti Bogu. Ni še dojel, da je tudi on izbran 
in potreben pri velikem delu odrešenja. 

Jožef je bil v resničnem duhovnem boju. 
Kljub vsemu je ostal zvest Bogu. Bog mu je na 
pomoč poslal svojega angela. Angel se mu je pri-
kazal v sanjah in mu rekel: »Jožef, Davidov sin, 
ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je 
spočela, je namreč od Svetega Duha. Rodila bo 
sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljud-
stvo odrešil grehov« (Mt 1,20-21). 

Bog sam se je dotaknil Jožefovega srca in ga 
pomiril. Razkril mu je skrivnost Marijinega bla-
goslovljenega stanja in mu razodel, da je on iz-
bran, da na zemlji prevzame vlogo otrokovega 
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očeta. Jožef je tedaj verjel, izročil se je in se za-
vestno vključil v Božji načrt. Sprejel je, kar je 
Bog pričakoval od njega. K Mariji se je vrnil po-
polnoma spremenjen. Zavedal se je, da mu je za-
upano poslanstvo in popolnoma se je izročil tej 
nalogi v Božjem načrtu odrešenja. 

 

MOLITEV 

Sveti Jožef, vzornik zaupanja v Boga! Nikoli 
se nisi umaknil iz duhovnega boja, ampak si se 
pogumno boril za luč v spoznanju Božje volje. S 
svojo priprošnjo me okrepi v iskanju Božje volje 
in prepoznavanju poslanstva, ki mi ga je zaupal 
Bog, da bo moje življenje v Božjo slavo in razšir-
jenje Njegovega kraljestva. Amen. 

 

 

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu ... 

Litanije k svetemu Jožefu 

Sveti Jožef, prosi za nas! 
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ČETRTI DAN 

SVETI JOŽEF 
ni razumel Božjega načrta,  

a se mu je zvesto predal 

Sveti Jožef ni vedel, kaj vse bo življenje od 
njega zahtevalo. Vedel je, da se mora prepustiti 
Bogu. Njegova vera je postala polna zaupanja. Nič 
več ni iskal razumskih razlag. Ali je sploh mogoče 
razumeti, da bo Marija rodila Boga v podobi majh-
nega Deteta, ki ga bo na zemlji klical oče? Nihče od 
ljudi ni slutil skrivnosti tega Deteta, skrivnost, ki 
sta jo z Marijo nosila v srcu in jo v veri častila. 

Jožef je bil očaran nad to skrivnostjo. Zato je bil 
presenečen, ko so se začele nabirati neugodne 
okoliščine ob Otrokovem rojstvu. Težko je sprejel 
cesarjev razglas, da se mora iti popisat v Betle-
hem. Kako naj gre z Marijo na to dolgo pot, ko se 
približuje čas Jezusovega rojstva? Le slutimo 
lahko občutke Jožefovega srca, ko je trkal od vrat 
do vrat v Betlehemu in prosil za malo prostora. 
Težko mu je bilo, ko je povsod doživljal zavrnitev, 
grobost, brezčutnost in nerazumevanje. Jožefu ni 
bilo lahko, saj je hotel z vsem svojim bitjem zašči-
titi Mater in Dete. Jožefovo ponižanje in navidezni 
človeški neuspeh sta bila v Božjem načrtu, ker naj 
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bi se to čudežno Dete rodilo v skromnem in rev-
nem hlevu, da bi bil blizu vsem, ki ga iščejo s pre-
prostim in čistim srcem. Jožef je že izkusil, kako 
so Božje poti daleč nad človeškimi potmi. Bog 
gleda drugače, Njegove izbire so drugačne. In ni-
koli ne zapusti tistih, ki zaupajo Vanj. 

Detetovo rojstvo je Jožefa zelo razveselilo, a 
tudi to veselje je moralo iti skozi novo preizkuš-
njo. "Vstani," mu je v sanjah rekel angel, "vzemi 
Dete in njegovo Mater in béži v Egipt! Bodi tam, 
dokler ti ne povem; Herod bo namreč iskal Dete, 
da bi ga umoril" (Mt 2,13).  

MOLITEV 

Sveti Jožef, zvesti Božji služabnik! Ob občudova-
nju skrivnosti Učlovečenja si se učil, kako Bog izbira 
in dela drugače kot ljudje in kako so njegove poti da-
leč nad našimi potmi. Pomagaj mi, da vsak dan 
sprejmem načrt, ki ga ima Bog zame, v zaupanju, da 
me nikoli ne zapusti in da vse pripomore k dobremu 
tistim, ki ga ljubijo. Amen. 

 

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu ... 
Litanije k svetemu Jožefu 
Sveti Jožef, prosi za nas! 
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PETI DAN 

SVETI JOŽEF 
je ljubil in varoval Jezusa in Marijo 

 

Kakor je bila Marija vnaprej izbrana za Božjo 
Mater, tako je Bog tudi svetega Jožefa vnaprej 
izbral in določil Mariji za moža. Njuna zaroka je 
bila pred angelovim oznanjenjem Mariji in 
smemo misliti, da sta se v čistosti veselila drug 
drugega, da sta se vzajemno spoštovala v zau-
panju in ljubezni. 

Po Božji volji je Marija ostala Devica pred po-
rodom, med porodom in po porodu Učlovečene 
Besede. Angel je spodbudil Jožefa, naj se ne boji 
vzeti k sebi Marije, svoje žene (prim. Mt 1,20). 
Bog njune zaroke ni razvezal, ampak je jasno 
pokazal, da res želi ta zakon. Sam ga je naredil 
deviškega, izpolnjenega s čisto ljubeznijo. 

Bog je v Jezusu privzel človeško naravo in 
zase želel tisto temeljno človeško - družino. 
Družino, ki izžareva ljubezen, skladnost, med-
sebojno zaupanje in spoštovanje. 
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Jožef je glava te družine, poln moške priza-
devnosti in skrbi. Iskreno je ljubil Marijo in Je-
zusa. Zanju je živel z vsem svojim bitjem in vse 
moči je vložil v gradnjo njihovega doma. Nje-
gova nenadomestljiva vloga bo trajala ves čas 
Jezusovega odraščanja. Jezus je kot Sin člove-
kov imel v njem svojo zaščito in vzor. Jožef ga je 
nosil v svojem naročju, kot oče nosi sina, se igral 
z njim in užival v njegovem smehu. Posredoval 
mu je vero svojih očetov in ga učil modrosti živ-
ljenja in tesarske obrti. 

MOLITEV 

Sveti Jožef, zavetnik družine! Pogumno in 
odgovorno si sprejel svojo nenadomestljivo 
vlogo, da si bil glava nazareške družine. Zato te 
prosim, nauči me ljubiti in spoštovati vse člane 
moje družine, da jim bom znal pomagati. Zau-
pam ti svojo družino in vse družine sveta. Po-
magaj, da povsod zavlada ljubezen, odpuščanje 
in edinost, da bo v vsaki družini lahko prebival 
Jezus in bo v njih vladal Njegov mir. Amen. 

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu ... 
Litanije k svetemu Jožefu 
Sveti Jožef, prosi za nas! 
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ŠESTI DAN 

SVETI JOŽEF 
je marljivo delal,  

da je preživljal svojo družino 

Sveti Jožef je zrelo in odgovorno skrbel za 
svojo družino. Poznan je bil kot tesar. To po-
meni, da je delal in da je bilo njegovo delo ce-
njeno. 

Evangelij poroča, da je bil Jezus pokoren svo-
jim staršem. Jezusova pokorščina Jožefu je 
vključevala tudi sodelovanje pri njegovem delu. 
Jožef je Jezusa učil tesarstva in delovnih spret-
nosti. Pokazal mu je lepoto dela in vrednost de-
lovnih navad. Skupaj sta ustvarjala in ob koncu 
delovnega dne sta utrujena uživala notranje za-
dovoljstvo ob opravljenem delu. Jožef se je ve-
selil, ko je opazoval Jezusov napredek pri delu. 
Kasneje bo tudi on znan kot tesar iz Nazareta. 

Jožefovo delo je bilo privilegirano in blago-
slovljeno. Jožef je delal za Jezusa in z Jezusom. 
To je dalo posebno vrednost njegovemu delu. V 
Jezusovi navzočnosti je lahko delal mirno, mar-
ljivo in natančno. Noben napor se mu ni zdel 
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pretežak. Vedel je, da to počne za Jezusa in Ma-
rijo. Tako je njegovo delo postalo vzor tudi za 
nas, da delamo z Jezusom in za Jezusa. 

Jezus je skupaj z Jožefom sprejemal vso le-
poto, a tudi težo človeškega dela. S tem deja-
njem je posvečeno vse človeško delo. Bog je v 
Jezusu Kristusu pokazal, da vrednost člove-
škega dela ni v »velikih delih«, ampak da ima 
vsako delo, pa naj bo še tako neznatno, svojo ne-
izrekljivo vrednost, če je opravljeno kot sodelo-
vanje pri Božjem stvariteljskem delu. 

MOLITEV 

Sveti Jožef, zgled delavca! V svojem življenju 
si veliko delal in vse si storil za Jezusa in Marijo. 
Nauči me, sveti Jožef, da bom znal posvečevati 
delo tako v veselju kot v naporu in da bom od-
krival vrednost in lepoto vsakdanjega dela. Naj 
bo vse, kar počnem, za Jezusa in z Jezusom, v 
Božjo slavo in čast. Amen. 

 

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu ... 

Litanije k svetemu Jožefu 

Sveti Jožef, prosi za nas! 
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SEDMI DAN 

SVETI JOŽEF 
ni govoril z besedami,  

ampak z deli in krepostmi 
 

Bog je svetemu Jožefu večkrat zapovedal: 
Vstani, pojdi! In evangelij navaja, da je Jožef to 
storil v veri in pokorščini: brez obotavljanja je 
izpolnil vse, kar je Bog od njega zahteval. Jožef 
o tem ni razpravljal. Storil je. Molk, ki spremlja 
Jožefova dejanja, ni samo zunanji, ampak tudi 
notranji. O Jožefu govori kot o osebi, ki je glo-
boko razmišljala in živela notranje življenje. 

Jožef ni izstopal, ni imel potrebe, da bi se po-
stavljal v ospredje. Vse svoje zaupanje je položil 
v Boga. Vedel je, da Bog vidi na skrivnem in da 
tistim, ki ga ljubijo, vse pripomore k dobremu. 
To je gradilo njegov značaj in ga naredilo za člo-
veka, vrednega zaupanja. 

Jožef je v Jezusovi navzočnosti nenehno zrl 
skrivnost, ki jo je Bog obljubil prerokom, zdaj 
pa se je izpolnjevala v skritosti in običajnosti 
vsakdanjega življenja njegove družine. Jožef je 
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zavestno in svobodno Bogu izročil svoje življe-
nje v služenju in ljubezni. 

 

MOLITEV 

Sveti Jožef, tihi izvrševalec Božje volje! Tvoje 
služenje je bilo vedno tiho in ponižno. Izprosi 
mi iskreno in dejavno ljubezen, ki vsem dela do-
bro, v zavedanju, da Bog vidi na skrivnem in da 
je naša resnična nagrada v nebesih. Amen. 

 

 

 

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu ... 

Litanije k svetemu Jožefu 

Sveti Jožef, prosi za nas! 
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OSMI DAN 

SVETI JOŽEF 
se je ponižno umaknil,  

ko je izpolnil svoje poslanstvo 

 

Svetemu Jožefu je Bog zaupal posebno in ne-
nadomestljivo poslanstvo. 

V popolni svobodi je sprejel vse odrekanje, 
povezano s posebnim Božjim klicem - prevzel je 
odgovornost za Marijo in Jezusa - in to je zahte-
valo posebno pozornost, ker je vedel, da je va-
ruh neizrekljive skrivnosti in najdragocenej-
šega Božjega zaklada. Sprejel je, da bo zemeljski 
oče Božjemu Sinu, ki je postal soudeležen v člo-
veški zgodovini. 

Jožef je sprejel, da je treba tako veliko skriv-
nost dolga leta varovati v običajnosti vsakda-
njega življenja. Tiho in nesebično je ohranil to 
skrivnost v svojem srcu. Ni izstopal. Zase ni 
želel nečesa drugega in drugačnega. Vso moč 
svojega uma, duha in telesa je vložil v izpolnje-
vanje Božje volje. Sprejel je vso zahtevnost, v 
zavesti, da je bil izbran za poslanstvo in da bo 
prišel trenutek, ko bo svoje poslanstvo izpolnil 
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in ne bo več potreben. In tudi v tem je bil predan 
Bogu, hvaležen, da je le sredstvo v Njegovih ro-
kah. 

Bil je resnično hvaležen, da je smel sodelo-
vati v Božjem načrtu odrešenja. 

 

MOLITEV 

Sveti Jožef, nevsiljivi Božji služabnik! Svoje 
poslanstvo si sprejel kot dar v vsej ponižnosti 
tako v začetku, kot ob njegovi dovršitvi. Izprosi 
mi milost, da bom znal prepoznati, kdaj naj 
ukrepam in kdaj naj se umaknem. Izprosi mi 
svobodo in nenavezanost na vse ustvarjeno, da 
bo v meni samo hrepenenje po izpolnitvi Božje 
volje v vsem, kar Bog pričakuje od mene. Amen. 

 

 

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu ... 

Litanije k svetemu Jožefu 

Sveti Jožef, prosi za nas! 
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DEVETI DAN 

SVETI JOŽEF 
je umrl v navzočnosti Jezusa in Marije 

Sveti Jožef je vedel, da ima Jezus svojega 
Očeta v nebesih in da je on zemeljski zastopnik 
Jezusovega nebeškega Očeta. Pa vendar je Jezus 
imel z njim tak odnos kot s pravim očetom. Lju-
bil ga je in spoštoval, kakor sin ljubi in spoštuje 
svojega očeta. Poslušal ga je in mu je bil poko-
ren. Jožef je gotovo premišljeval o Jezusovem 
nebeškem Očetu. Vedel je, da ima Jezus poslan-
stvo, da "bo svoje ljudstvo odrešil grehov" (Mt 
1,21). Besede dvanajstletnega Jezusa, ko se je 
razglasil za Očetovega Sina, Božjega Dediča, so 
bile trajno prisotne v njegovem srcu. Vedel je, 
da bo prišel čas, ko bo Jezus razodel nebeškega 
Očeta in sebe kot Očetovega Sina in takrat se bo 
njegovo poslanstvo zemeljskega očeta končalo. 
Ponižno se je bil pripravljen umakniti, tiho od-
iti, da bo Jezus lahko nemoteno oznanjal pra-
vega Očeta. 

Ni zanesljivih zapisov o tem, kdaj in kako je 
sveti Jožef zapustil ta svet in se vrnil v Očetovo 
hišo. A tako kot je živel v navzočnosti Jezusa in 
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Marije, je verjetno, da je tudi umrl v njuni nav-
zočnosti. To je bila blažena smrt pred obličjem 
samega Odrešenika in Njegove brezmadežne 
Matere. Ko je gledal Boga v oči in okušal Nje-
govo ljubezen, je sveti Jožef lahko umrl mirno, 
predano in v zaupanju. 

Poslanstvo svetega Jožefa se ni končalo z nje-
govo smrtjo. Še naprej ostaja z Jezusom in je va-
ruh Njegovega mističnega Telesa, Cerkve - vseh, 
ki se z zaupanjem obračajo nanj. In kakor je po-
magal Jezusu v vseh potrebah in zahtevah ze-
meljskega življenja, tako tudi sedaj očetovsko 
pomaga - v vsem! 

MOLITEV 

Sveti Jožef, zavetnik umirajočih! Oh, kako 
blažen si umiral v navzočnosti Jezusa in Marije! 
Prosi zame, da bom tudi jaz ob svoji smrtni uri 
prejel tolažbo Jezusove in Marijine bližine ter 
srečno prešel s tega sveta v Kraljestvo ljubezni 
Očeta, Sina in Svetega Duha, Boga, ki živi in kra-
ljuje na vekov veke. Amen. 

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu ... 
Litanije k svetemu Jožefu 
Sveti Jožef, prosi za nas! 
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ZAKLJUČNA MOLITEV 
 

Vsemogočni dobri Bog! Zahvaljujem se ti za 
vse milosti, ki si mi jih podelil v tej devetdnev-
nici po priprošnji svetega Jožefa! Naj v meni 
raste žar vere, zvestobe in predanosti, ki je go-
rel v srcu svetega Jožefa. Naj mi bo zgled njego-
vega življenja trajni vir moči, da se Ti povsem 
izročim. 

O, slavni in ponižni sveti Jožef! Bodi moj uči-
telj in voditelj vsak dan, pa tudi tistim, za katere 
sem te prosil v tej devetdnevnici. Ob smrtni uri 
bodi naš mogočni priprošnjik in zavetnik, da 
bomo tudi mi prišli v kraljestvo Očeta, Sina in 
Svetega Duha, v kraljestvo Boga, ki nas ljubi in 
kraljuje na veke vekov. Amen. 
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MOLITEV K SV. JOŽEFU (papež Frančišek) 

 
Pozdravljen, Odrešenikov varuh 
in ženin Device Marije. 
Tebi je Bog zaupal svojega Sina; 
vate je Marija položila svoje zaupanje; 
s teboj je Kristus postal človek. 
Blaženi Jožef, tudi za nas se pokaži očeta, 
vodi nas na poti življenja. 
Izprosi nam milost, usmiljenje in pogum 
ter brani nas vsakega zla. Amen. 

 

 

LITANIJE SVETEGA JOŽEFA 
 
Gospod, usmili se  
Kristus, usmili se  
Gospod, usmili se 
 

Kristus, sliši nas  
Kristus, usliši nas 
 

Bog Oče nebeški - usmili se nas 
Bog Sin, Odrešenik sveta, 
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Bog Sveti Duh, 
Sveta Trojica, en sam Bog, 
 

Sveta Marija - prosi za nas,  
Sveti Jožef, 
Slavni sin Davidov,  

Luč očakov, 
Ženin božje Porodnice,  
Odrešenikov varuh, 

Čisti varuh Device,  
Rednik Sina Božjega,  
Skrbni branitelj Kristusov,  

Služabnik Kristusov, 
Služabnik odrešenja, 
Glavar Svete Družine,  

Jožef najpravičnejši, 
Jožef najčistejši,  
Jožef najmodrejši,  

Jožef najsrčnejši,  
Jožef najpokornejši,  
Jožef najzvestejši,  

Ogledalo potrpežljivosti,  
Ljubitelj uboštva, 
Zgled delavcev, 

Kras domačega življenja,  
Varuh devic, 
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Steber družin,  
Opora v težavah, 
Tolažnik nesrečnih, 
Upanje bolnikov,  

Zavetnik izgnancev, 
Zavetnik potrtih, 
Zavetnik ubogih, 

Zavetnik umirajočih,  
Strah hudobnih duhov,  
Zaščitnik svete Cerkve, 
 

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, 
prizanesi nam, o Gospod; 

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, 
usliši nas, o Gospod;  

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta,  
usmili se nas. 

 
 

- Postavil ga je za gospodarja svoji hiši. 
- In za vladarja vsej svoji posesti. 

 
 

Molimo. Dobri Bog, v svoji previdnosti si izbral 
svetega Jožefa za moža Materi svojega Sina. Ča-
stimo ga kot varuha na zemlji, naj nam bo tudi pri-
prošnjik v nebesih. Po Kristusu našem Gospodu. 
Amen. 
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»Pojdite k Jožefu!«  
(1 Mz 41,55) 

 

 

»Čudovito je, 
kolikšne milosti mi je podaril Bog 

po posredovanju sv. Jožefa 
in kolikerih nevarnosti 

za dušo in telo me je po njem rešil.« 

sv. Terezija Avilska 


