
Svätý Jozef, oroduj za nás.

Slávny patriarcha, svätý Jozef,
ktorého moc 

dokáže urobiť možnými 
veci nemožné, 

príď mi na pomoc 
v týchto chvíľach úzkosti a ťažkostí. 

Vezmi pod svoju ochranu 
situácie tak ťažké a náročné. 

Zverujem ti ich, 
aby mali šťastlivé vyriešenie. 

Môj milovaný otec, 
všetku svoju dôveru 

vkladám do teba. 
Nech sa nepovie, 

že som ťa vzýval márne; 
a pretože ty všetko môžeš 

u Ježiša a Márie,
ukáž mi, že tvoja dobrota 

je taká veľká ako tvoja moc. 
Amen.

Modlitba pápeža Františka k svätému Jozefovi

Bože, Stvoriteľ vesmíru, 
ty si nám dal prácu 

ako životný údel,
 prosíme ťa, 

pomáhaj nám nasledovať 
príklad svätého Jozefa, 

a pod jeho ochranou 
svedomite vykonávať 

všetky svoje povinnosti, 
aby sme dosiahli 

prisľúbenú odmenu. 
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, 

tvojho Syna, ktorý je Boh 
a s tebou žije a kraľuje 

v jednote s Duchom Svätým 
po všetky veky vekov. 

Amen.

Modlitba k svätému Jozefovi, robotníkovi



Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože,
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,

Svätá Mária,
Svätý Jozef,
Preslávny potomok Dávidov,
Svetlo patriarchov,
Ženích Božej Rodičky,
Šľachetný strážca Panny,
Pestún Božieho Syna,
Starostlivý ochranca Kristov,
Hlava slávnej Rodiny,
Jozef najspravodlivejší,
Jozef najčistejší,
Jozef najmúdrejší,
Jozef najmocnejší,

Jozef najposlušnejší,
Jozef najvernejší,
Zrkadlo trpezlivosti,
Milovník chudoby,
Príklad robotníkov,
Ozdoba domáceho života,
Ochranca panien,
Opora rodín,
Útecha ubiedených,
Nádej chorých,
Patrón umierajúcich,
Postrach zlých duchov,
Ochranca svätej Cirkvi,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, 
zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, 
vyslyš náš, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, 
zmiluj sa nad nami.

V: Ustanovil ho za pána svojho domu.
R: A za správcu všetkého svojho majetku.

Modlime sa:

Všemohúci Bože,
vo svojej prozreteľnosti  
si vyvolil svätého Jozefa za ženícha
preblahoslavenej Panny Márie.
S dôverou ho uctievame tu na zemi
ako svojho ochrancu a prosíme ťa,
aby bol naším mocným  
orodovníkom v nebi.  
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
alebo:

Pane, nech nám pomôžu zásluhy
ženícha tvojej najsvätejšej Rodičky.
A čo by sme sami nemohli dosiahnuť,
daj nám milostivo na jeho orodovanie.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. 
Amen.
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