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Živijo!
Zelo smo veseli,  

da lahko to devetdnevnico opravimo  
skupaj s teboj!

Neprecenljivo je, da nas v življenju  
spremlja sveti Jožef.  

On je zgled, ki mu lahko sledimo.

Bil je izvrsten ženin, izjemen oče,  
priden in pogumen mož,  
poslušen in srčen človek,  

ki je vedno izpolnjeval Očetovo voljo.

Veseli smo, ker vemo, da ga je Bog izbral  
za izpolnitev njegovega načrta!  

Ko je Jezus prišel na ta svet,  
se je rodil v naročje družine, polne ljubezni 

in postal odrešenik človeštva.



Hvala, 
sveti Jožef!
Začnimo to devetdnevnico  
k svetemu Jožefu z zahvalo za vse 
napore, ki jih je izpolnil v tišini.

Za vse, kar je nosil v srcu,  
ko je moral bežati z detetom 
Jezusom in Marijo.

Ker je bil tako dober sin, oče in mož.

Hvala, sveti Jožef,  
ker lahko prihitim k tebi  
v vsakodnevnih naporih  
in utrujenosti.

Za to, da imaš zame prostor  
v svojem srcu, kamor se lahko 
zatečem, in me spominjaš,  
da pri Bogu ni nič nemogoče.

Jožef je videl, kako je  
»Jezus napredoval v modrosti,  
rasti in milosti pri Bogu  
in pri ljudeh.« (Lk 2,52)

Bil je tisti, ki ga je učil hoditi,  
ga vzdigoval k licu in mu počasi 
dajal jesti. (prim Oz 11,3.4)

Jezus je v Jožefu  
videl Božjo nežnost:  
»Kakor oče izkazuje 

usmiljenje nad otroki, 
Gospod izkazuje usmiljenje 
nad tistimi, ki se ga bojijo.« 

(Ps 103,13)
Patris Corde, 2



Začnimo z 
devetdnevnico!



Začnimo z 
devetdnevnico!

Pokrižajmo se
Po znamenju svetega križa nas reši  

naših sovražnikov, Gospod, naš Bog.

V imenu Očeta, Sina in Svetega Duha.

Amen.

Vsakodnevna začetna molitev
Najslavnejši oče Jezusov in zakonec Marijin,  

varuh in zaščitnik svete Cerkve,  
ki ti je nebeški Oče Sveto družino na zemlji  

zaupal v vodstvo, varstvo in zaščito, 
varuj tudi nas, ki smo zvesti katoličani,  

člani Cerkve, te svete družine tvojega Sina. 

Nate se obračamo v potrebah za dobrine zemeljskega življenja,  
predvsem pa nam bodi duhovni pomočnik za večno življenje.

Še posebej te prosimo za tri milosti:  
naj nikoli ne storimo smrtnega greha, predvsem proti čistosti;  

daj nam iskreno in predano ljubezen do Jezusa in Marije;  
stoj nam ob strani v zadnji uri, da bomo okrepljeni z zakramenti  

prestopili prag večnosti.

V tej devetdnevnici te prosimo za posebne milosti:  
(v mislih ali na glas prosimo, v čem naj nam sveti Jožef pomaga).

Nato zmolimo molitev za posamezni dan.



Vsakodnevna zaključna molitev

Deviški sveti Jožef, oče in varuh  
iste nedolžnosti Jezusa Kristusa in Device Marije.

Prosim te, da me po Marijinem zgledu in Jezusovem posredovanju  
obvaruješ vseh grehov nečistosti. 

Naj slavim Boga s čisto dušo, čistim srcem in čistim telesom. 

Amen.

Jezus, Marija, Jožef,  
vam podarim svoje srce in svojo dušo.

Jezus, Marija, Jožef,  
stojte mi ob strani v zadnjem boju.

Jezus, Marija, Jožef,  
naj združen z vami mirno izdihnem svojo dušo.

Oče naš, Zdrava Marija in Slava Očetu.

V. Sveti Jožef, prosi za nas. 
O. Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

O Bog, ki si z neizrekljivo previdnostjo  
vredno izbral svetega Jožefa za ženina svoji sveti materi.

Daj nam, ki ga častimo kot varuha na zemlji,  
milost, da nas varno pripelje k Tebi v nebesa.

Ti, ki živiš in kraljuješ vekomaj. 

Amen.



Vsakodnevna zaključna molitev

1. DAN



Vsakodnevna  
začetna molitev

Milostljivi Jezus,  
kot si tolažil  

svojega ljubljenega očeta  
v pomislekih in dvomih,  

ali naj zapusti tvojo blaženo mater,  
svojo nevesto,  

te tudi jaz ponižno prosim,  
da mi po priprošnji svetega Jožefa  

nakloniš previdnosti in modrosti  
v dvomih in tesnobah mojega življenja,  

da bom vse presojal v tvoji sveti volji. 
Amen.

Vsakodnevna 
zaključna molitev



2. DAN



Vsakodnevna  
začetna molitev

Milostljivi Jezus,  
kot si ob svojem rojstvu  

tolažil svojega ljubljenega očeta  
v betlehemski revščini in nemoči  

z angelskim petjem in obiskom pastirjev,  
te tudi jaz ponižno prosim,  

da mi po priprošnji svetega Jožefa  
daš potrpežljivost v trenutkih  

revščine in nemoči 
ter razveseljuješ mojega duha  
s svojo prisotnostjo, milostjo  

in upanjem na slavo.  
Amen.

Vsakodnevna 
zaključna molitev



3. DAN



Vsakodnevna  
začetna molitev

Milostljivi Jezus, 
kot si tolažil svojega ljubljenega očeta  

ob darovanju in boleči skrivnosti obreze v templju,  
te tudi jaz ponižno prosim,  

da mi po priprošnji svetega Jožefa  
nakloniš milost, da bom tvoje najsvetejše ime  
vedno izgovarjal z ljubeznijo in spoštovanjem,  

da te bom nosil v srcu, te častil v življenju  
ter z besedami in dejanji izpričeval,  

da si moj Odrešenik.  
Amen.

Vsakodnevna 
zaključna molitev



4. DAN



Vsakodnevna  
začetna molitev

Milostljivi Jezus,  
kot si tolažil svojega ljubljenega očeta  

v bolečini, ki jo je povzročila  
Simeonova prerokba, s tem,  

da si mu odstrl neštevilni zbor svetih,  
te tudi jaz ponižno prosim,  

da mi po priprošnji svetega Jožefa  
podeliš milost, da bom eden tistih,  

ki ti služijo vse do vstajenja  
in se zvesto ravnajo po tvoji milosti,  

ki vodi v večno slavo.  
Amen.

Vsakodnevna 
zaključna molitev



5. DAN



Vsakodnevna  
začetna molitev

Milostljivi Jezus,  
kot te je tvoj ljubljeni oče  

vodil iz Betlehema v Egipt,  
da bi te rešil pred tiranom Herodom,  

te tudi jaz ponižno prosim,  
da me po priprošnji svetega Jožefa  

rešiš vseh, ki želijo škodovati moji duši ali telesu.  
Daj mi moči ob poniževanjih in preganjanju  

ter me varuj, dokler ne pridem  
v nebeško domovino.  

Amen.

Vsakodnevna 
zaključna molitev



6. DAN



Vsakodnevna  
začetna molitev

Milostljivi Jezus,  
kot te je tvoj ljubljeni oče vzdrževal  

v Nazaretu in si ga toliko let  
nagrajeval s svojo najsvetejšo družbo,  

pogovori in nauki,  
te tudi jaz ponižno prosim,  

da me po priprošnji svetega Jožefa  
podpiraš s svojo duhovno  
navzočnostjo in milostjo,  

da bom po tvojem nazareškem zgledu  
živel sveto in skromno.  

Amen.

Vsakodnevna 
zaključna molitev



7. DAN



Vsakodnevna  
začetna molitev

Milostljivi Jezus,  
kot si z upoštevanjem volje nebeškega Očeta  
svojemu ljubljenemu očetu na zemlji dopustil,  

da je tri dni trpel najhujšo bolečino,  
ko te je iskal, te tudi jaz ponižno prosim,  

da mi po priprošnji svetega Jožefa  
nakloniš milost,  

naj raši izgubim vse dobrine in prijatelje,  
kot preneham uresničevati tvojo voljo.  
Naj te zaradi greha nikoli ne izgubim,  

če pa se to zgodi,  
te želim najti po dobri spovedi.  

Amen.

Vsakodnevna 
zaključna molitev



8. DAN



Vsakodnevna  
začetna molitev

Milostljivi Jezus,  
ki si ob smrtni uri potolažil  
svojega zemeljskega očeta  

ter mu s svojo materjo in njegovo ženo  
stal ob strani, te tudi jaz ponižno prosim,  

da mi po priprošnji svetega Jožefa  
nakloniš smrt, podobno njegovi,  

da bom mogel po dobroti tvoje matere  
in zavetnika umirajočih v zadnji uri 

izgovarjati najsvetejša imena  
Jezus, Marija in Jožef.  

Amen.

Vsakodnevna 
zaključna molitev



9. DAN



Vsakodnevna  
začetna molitev

Milostljivi Jezus,  
kot si svojega ljubljenega očeta  

izbral za zavetnika in varuha  
svoje svete katoliške Cerkve,  
te tudi jaz ponižno prosim,  

naj bom po priprošnji svetega Jožefa  
pravi in iskren katoličan.  

Naj neustrašno živim življenje,  
vredno vere, ki jo izpovedujem  
v popolni povezanosti s teboj.  

Amen.

Vsakodnevna 
zaključna molitev

Hvala, ker si opravil to devetdnevnico skupaj z nami!  
Tako smo mogli skupaj s svetim Jožefom  
ter seveda njegovo najvrednejšo nevesto  
in našo materjo Marijo prehoditi del poti.



Molitev papeža Frančiška 
k sv. Jožefu

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 nam bodi kot oče, 
vodi nas na poti življenja. 
Izprosi nam milost,  
usmiljenje in pogum  
ter brani nas vsakega zla. 

      Amen.



Salezijanska
založba

Jožef je bil poseben očka. Bil je dober, velikodušen in pogumen: 
niti za trenutek ni okleval, ko je zapustil svoj dom in delo,  

da bi rešil dojenčka, ki mu ga je zaupal Gospod.

VEČ PA V NOVI ILUSTRIRANI SLIKANICI 
ZA MAJHNE IN VELIKE OTROKE!



Bosko
Don

Don Bosko je brezplačen in razveseljuje 4-krat letno. Lahko ga naročiš!
Don Bosko SlovenijaDON BOSKO

Rakovniška 6
1000 Ljubljana

059 339 100
donbosko.revija@sdb.si
www.donbosko.si
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Hvala ekipi CatholicLink 
za dovoljenje za prevod in objavo.


