9 dní so svätým Jozefom
deviatnik pre rodiny s deťmi

Pápež František nás v tomto mimoriadnom roku sv. Jozefa pozýva
k väčšej úcte k tomuto svätcovi, aby sme sa podľa jeho príkladu
naučili dôverovať Bohu v každom okamihu nášho života a na jeho
mocný príhovor dostávali potrebné Božie milosti. Pápež František
nás povzbudzuje aj svojou osobnou skúsenosťou:

"Chcel by som vám tiež povedať niečo veľmi osobné. Veľmi milujem svätého
Jozefa, lebo je to muž silný a tichý. Na mojom písacom stole mám sochu
sv. Jozefa, ako spí. A spiac sa stará o Cirkev! Áno! Dokáže to. A keď
mám nejaký problém, nejakú ťažkosť, napíšem to na lístok a položím ho
sv. Jozefovi k nohám, aby o tom sníval! To znamená, aby sa za tento
problém modlil!"
Prajeme vám milé rodinky, aby ste si aj vy veľmi obľúbili sv. Jozefa, aby ste mu denne dávali k nohám svoje
starosti s dôverou, že sa svojim príhovorom u nebeského Otca o všetko postará.

Čo nás čaká počas týchto deviatich dní:
1. Dohodnite sa, na aký úmysel obetujete tento deviatnik:
.................................................................................................................
2. Každé ráno začneme modlitbou pápeža Františka k sv. Jozefovi
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, ktoré ti zverujem, 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

3. Počas dňa si nájdeme krátku chvíľu a prečítame si krátke zamyslenie o živote sv. Jozefa
4. Splníme úlohu

Milé rodinky, okrem nebeskej odmeny, ktorú dostanete na príhovor sv. Jozefa, vám ponúkame
možnosť získať aj vecnú odmenu.
Splnenú úlohu z 9. dňa, ktorou je vlastná modlitba k sv. Jozefovi, nám pošlite a my spomedzi
všetkých vyberieme tri, ktoré odmeníme vankúšom s obrázkom sv. Jozefa a textom vlastnej
modlitby.
Modlitbu nám pošlite mailom (ako scan, môžete využiť našu
prílohu s predtlačenými riadkami alebo vlastný papier), na
kpkcle@gmail.com, alebo poštou (ako kópiu) na:
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.
Bottova 15
054 01 Levoča
najneskôr do 30.3.2021.
Zapojením do súťaže dávate súhlas so zverejnením modlitby a mena na web stránke www.kpkc.sk a na FB stránke KPKC.

1. deň: Patrón a vzor snúbencov
Sv. Jozef pochádzal z kráľovského rodu, bol potomok judských kráľov. Napriek
tomu žil skromne a v očiach ľudí bol iba chudobným mužom, tesárom, ktorý
musel denne ťažko pracovať, aby si zarobil na chlieb. A práve jeho si Boh vybral,
aby sa stal súčasťou veľkého Božieho plánu. Jozef bol zasnúbený s Máriou a
mal ju veľmi rád. Preto keď videl, že je v požehnanom stave veľmi sa trápil, ale
na Máriu nekričal, nekritizoval, nesúdil ju, ale všetko ponechal na Božiu vôľu.
Boh napokon zjavil sv. Jozefovi tajomstvo narodenia Božieho Syna prostredníctvom anjela. Svätý Jozef poslúchol Božiu vôľu a prijal
do svojho domu Pannu Máriu v požehnanom stave. Tým poskytol príbytok samotnému Ježišovi - Vykupiteľovi sveta a stal sa jeho
pestúnom a ochrancom.

Modlitba:

Prosíme ťa, Bože, na príhovor sv. Jozefa, snúbenca Panny Márie a ochrancu Svätej rodiny, požehnaj
snúbencov ..................................., ktorí si túžia založiť rodinu. Naplň ich srdce duchom lásky,
pochopenia, obety a zbožnosti. Keď na seba berú túto úlohu, nech konajú podľa vzoru sv. Jozefa a zverujú
vznikajúcu rodinu do milujúcich Božích rúk. Svätý Jozef, ubytuj sa v ich dome spolu s Ježišom a Máriou.
Amen.

Úloha:

Nájdite doma, vytlačte alebo nakreslite obrázok, na ktorom je sv. Jozef. Na zadnú stranu napíšte modlitbu
snúbencom, za ktorých ste sa modlili.

a pošlite

2. deň:Ochranca ľudí bez domova
Cesta do Betlehema bola pre Máriu veľmi namáhavá, pretože sa jej už blížil čas
pôrodu. Úlohou sv. Jozefa bolo nájsť prístrešie, kde by si po príchode oddýchli a
mohli prenocovať. Ale tí zdatnejší a ničím nezaťažení ľudia, ktorí išli spolu s nimi,
ich dávno predbehli a obsadili všetky voľné miesta. Sv. Jozefa veľmi bolelo, keď
nenašiel v Betleheme dôstojné miesto pre narodenie očakávaného Spasiteľa. Boli
chudobní a ani výzorom oblečenia sa nemohli radiť medzi bohatých, nuž, zostalo
im to posledné miesto - v maštali. A predsa sv. Jozef nereptá, nerozčuľuje sa, ale
túto bolesť znáša potichu, odovzdaný do Božej vôle .

Modlitba:

Svätý Jozef, ty poznáš bolesti a utrpenie, ktoré súvisia s hľadaním strechy nad hlavou. Sám si to
zakúsil v Betleheme, aj pri úteku do Egypta. Vezmi pod svoju ochranu rodiny, ktoré nemajú
dôstojné bývanie, zvlášť matky s malými deťmi a všetkých, ktorí sú nútení žiť za hranicami svojej
vlasti. Postaraj sa o matky v požehnanom stave a všetky rodiny, čakajúce na narodenie dieťatka.
Nauč ich znášať v tichosti a pokoji všetky starosti a ťažkosti s dôverou v Božiu Prozreteľnosť.
Amen.

Úloha:

Nesúďme iných podľa zovňajšku, hoci svet miluje bohatstvo, oslňujúci výzor a skvelé oblečenie. Správajme sa s úctou k biedne
oblečeným či veľmi unaveným ľuďom. Možno práve v nich k nám prichádza dieťa Ježiš a prosí o dobro a súcit.

3. deň: Patrón otcov rodín
Svätý Jozef s veľkým dojatím očakával narodenie Pána Ježiša, poklonil sa mu a
bol veľmi šťastný, hoci ho položil iba do chudobných jasieľ na slamu. Stal sa
ochrancom Božieho Syna a túto úlohu plnil veľmi svedomito a s láskou. Počas
úteku a bývaní v Egypte bdel nad Ježišovým bezpečím, aj v Nazarete sa staral o
všetky jeho životné potreby. Ako pestún bol stále pri ňom, býval, pracoval,
modlil sa s ním. Ježiš miloval svätého Jozefa a vážil si ho ako svojho otca.

Modlitba:

Svätý Jozef, ty si vzor a patrón všetkých otcov rodín, nauč ich s pochopením a láskou plniť svoje
povinnosti. Napĺňaj ozajstnou radosťou srdcia rodičov, ktorí odovzdávajú život svojím deťom. Nech
sa otcovia starajú o svoje rodiny tak, ako si sa ty staral o Svätú rodinu. Nech žijú svoj rodinný život
s Ježišom. Vypros im, aby ich žiadne životné prekážky nedokázali vzdialiť od Boha a ochladiť ich
vzájomnú lásku. Svätý Jozef, zver Bohu všetkých otcov, ktorí sa starajú o svoje rodiny, a najmä
tých, ktorí svoje povinnosti vykonávajú s ťažkosťami. Amen.

Úloha:

Deti (spolu s mamkou) pripravte milé prekvapenie pre otca a poďakujte mu za lásku a starostlivosť o rodinu.

4. deň: Ochranca chudobných
Svätá rodina sa rátala medzi chudobné. Nemali iný majetok okrem toho, ktorý ťažkou
prácou získal svätý Jozef. Ten ako hlava rodiny iste ťažko niesol, že nemôže Ježišovi
zaistiť blahobyt a podmienky hodné Božieho Syna. Ale Pán Ježiš chcel bývať a žiť
práve v takejto rodine. Nemôžeme pochybovať, že svätý Jozef vynikal medzi svojimi
susedmi a príbuznými. Určite bol ochotný, štedrý a starostlivý keď išlo o dobro iných.
Bol vždy pripravený pomáhať a prispieť dobrou radou. Nemohol predsa konať inak,
keď plnil takú vznešenú úlohu.

Modlitba:

Svätý Jozef, ty si bol chudobný a nehanbil si sa za svoju biedu, bez reptania si žil podľa Božej vôle.
Posilňuj v našich srdciach živú vieru, že Boh nikdy neopustí tých, ktorí v neho dúfajú a verne mu
slúžia. Vypros potrebné milosti všetkým, ktorí trpia nedostatkom. A tým, ktorí sú ochotní pomáhať
chudobným rodinám duchovne i hmotne a delia sa o svoj majetok, nech Boh dá šťastie a bohatú
odmenu v nebi. Amen.

Úloha:

Podarujte charite oblečenie, hračky alebo ju podporte finančne (aj veľmi malá suma pomôže), alebo podarujte oblečenie či
hračky rodine vo vašom okolí, ktorá to potrebuje. Môžete ju potešiť napr. aj upečeným koláčom.

5. deň: Vzor pracujúcich
Práca je povinnosťou každého človeka, a ani svätý Jozef, napriek tomu, že
bol Bohom vybratý za pestúna Pána Ježiša, nebol od nej oslobodený. Ako
tesár ťažko pracoval, aby uživil Svätú rodinu. Zakúsil aj obavy a neistotu pri
úteku do Egypta, kam šiel bez peňazí, bez nástrojov, ktoré ho živia a bez
znalosti cudzej reči. Pán Ježiš od malička videl jeho pracovitosť a pomáhal
mu ako mladík i ako dospelý muž. Svätý Jozef ochotne a s láskou naučil
Pána Ježiša všetko čo vedel.

Modlitba:

Svätý Jozef, ty poznáš námahu spojenú s ťažkou prácou, ktorú si vykonával, aby si Svätej rodine
zaistil dôstojné životné podmienky. Prosíme ťa, zahrň starostlivosťou svojho otcovského srdca
všetkých ťažko pracujúcich. Vezmi ich pod svoju ochranu. Nech všetci dostanú za svoju prácu
spravodlivo zaplatené, aby ich rodiny netrpeli hladom a nežili v nedostatku. Nezabúdaj svätý Jozef
ani na tých, ktorí nemajú prácu a márne ju hľadajú. Amen.

Úloha:

Otec nech porozpráva, čo je na jeho práci ťažké. Deti, ochotne a s láskou pomôžte rodičom aj pri namáhavejších prácach. Otec
dnes môže deti niečo nové naučiť.

6. deň: Príklad modlitby
Svätý Jozef žil, pracoval a modlil sa stále v Ježišovej prítomnosti. Vždy
pamätal na to, že všetko robí pre Boha a to mu dávalo silu a vytrvalosť.
Odmenou za ťažkú prácu, vynaložené úsilie a obety bola Ježišova
prítomnosť. Žil s ním deň za dňom, zaobstarával jedlo a oblečenie tomu,
na ktorého celé stáročia čakali obyčajní ľudia i proroci a túžili ho aspoň
uvidieť.

Modlitba:

Svätý Jozef, ty si žil, pracoval a modlil sa stále v Ježišovej prítomnosti. Z jeho blízkosti si čerpal
silu na plnenie každodenných povinností. Nauč aj nás stále pamätať na Božiu blízkosť v našom
živote, v našom srdci, v dome, v práci i v škole. Prosíme ťa za všetkých nás, aby sme vedeli každú
svoju činnosť a prácu spojiť s modlitbou a s vedomím, že Boh vidí všetko a neustále sme pod jeho
ochranou. Amen.

Úloha:

Povedzte Ježišovi o všetkom, čo sa chystáte počas dňa urobiť a poproste ho o pomoc. Napíšte si to na lístky a pripevnite napr. na
nástenku. Večer poďakujte Ježišovi za jeho pomoc a prítomnosť.

7. deň: Verný Bohu
V živote svätého Jozefa môžeme obdivovať jeho veľkú vieru a dôveru v Pána Boha. Plnil
Božiu vôľu keď prijal k sebe Máriu v požehnanom stave, keď prijal úlohu pestúna a
ochrancu Svätej rodiny, keď za noci utiekol s Máriou a Ježišom do Egypta, hoci nevedel,
ako dlho tam ostanú. Z Božej vôle sa na pokyn anjela vrátili do Nazaretu, s bolesťou v srdci
hľadal Ježiša počas púte do Jeruzalema. Pri všetkých udalostiach vo svojom živote
dôveroval Bohu, že drží nad ním svoju ochrannú ruku.

Modlitba:

Svätý Jozef, ty si náš vzor a príklad, ako prijímať Božiu vôľu v našom živote. Vypros nám milosť,
aby sme zo svojich sŕdc vyhnali prílišnú starosť o budúcnosť, aby sme sa vedeli riadiť Božou vôľou.
Nauč nás počúvať Boží hlas v našom srdci, nech vedie naše kroky v živote a privedie nás do neba.
Amen.

Úloha:

Počas rannej alebo večernej modlitby porozprávajte Bohu o svojich starostiach, o snoch a túžbach, aby sa o všetko postaral.

8. deň: Patrón umierajúcich
Svätý Jozef ako hlava Svätej rodiny umieral (podľa tradície) v prítomnosti Ježiša a Márie.
Celý život sa staral o ich bezpečnosť. Namáhal sa, aby im zaistil dobré podmienky pre
život. Svoje povinnosti hlavy rodiny plnil svedomito a poctivo. Ježiš a Mária mu
preukazovali úctu a lásku počas života, ale o to viac, keď sa jeho pozemský život blížil ku
koncu. Svätý Jozef musel byť veľmi šťastný a cítiť sa bezpečne, keď pri ňom v tejto chvíli
stáli dve najsvätejšie osoby - Ježiš a Mária!

Modlitba: Svätý

Jozef, ktorý si svoj pozemský život zakončil na rukách Ježiša a Márie, vypros nám vernú
lásku k Bohu po celý život, aby sme na jeho konci mohli vojsť do neba. Zverujeme ti všetkých, ktorí
sa blížia ku koncu svojho pozemského života, nech šťastne odídu z tohto sveta do neba v prítomnosti
Ježiša a Márie i teba sv. Jozef. Amen.

Úloha:

Zapáľte sviečku a pomodlite sa k sv. Jozefovi (napr. litánie alebo vlastnými slovami) za tých, ktorí v tento deň umierajú, zvlášť za
tých, ktorí umierajú v nemocniciach bez prítomnosti príbuzných.

9. deň: Orodovník v nebi
Boh zveril svätému Jozefovi ochranu svojho Syna Ježiša a jeho matky Panny Márie
a hojne mu odmenil túto vernú službu šťastím v nebi. Tí, ktorí si ctia tohto svätého
muža, považujú ho zároveň aj za svojho orodovníka u Boha. Môžeme sa k nemu
obracať s prosbou o pomoc v akýchkoľvek ťažkostiach či životných skúškach a tešiť sa
z jeho orodovania a pomoci z neba.

Modlitba:

Úloha:

Svätý Jozef, náš priateľ a orodovník v nebi, prihováraj sa za nás. Amen.

Napíšte si svoju vlastnú rodinnú modlitbu k sv. Jozefovi a často sa ju modlite.

Modlitba k sv. Jozefovi

____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Amen.
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