
Deviatnik k svätému Jozefovi 

Úmysel deviatnika (len v prvý deň) 
Svätý Jozef, s veľkou úctou a láskou prichádzame k tebe a s dôverou v tvoj príhovor u nášho Pána 
Ježiša Krista, o ktorého si sa s láskou staral, začíname dnes túto novénu, ktorou ťa prosíme o tvoj 
príhovor na tento úmysel: 
(vzbuďme si úmysel, na ktorý chceme obetovať túto novénu) 

1. Sv. Jozef                                                                                           ŠTVRTOK 10. 3. 

Jozef. V Biblii je viac ako desať postáv, ktoré nesú meno Jozef. Najdôležitejším z nich je syn 

Jakuba a Ráchel, ktorý sa cez rôzne peripetie z otroka stal druhou najdôležitejšou osobou v 

Egypte po faraónovi (porov. Gn 37-50). Meno Jozef v hebrejčine znamená „Boh pridá, rozhojní, 

Boh dá rásť“. Je to želanie požehnania, založené na dôvere v Prozreteľnosť, ktoré sa týka najmä 

plodnosti a rastu detí. Práve toto meno nám odhaľuje podstatný aspekt osobnosti Jozefa 

Nazaretského. Je to človek plný viery v Boha, v jeho prozreteľnosť: verí v Božiu prozreteľnosť, 

má vieru v Božiu prozreteľnosť. Každý jeho čin, o ktorom rozpráva evanjelium, je udávaný 

istotou, že Boh „dáva rásť“, že Boh „rozhojňuje“, že Boh „pridáva“, teda že Boh zabezpečuje 

napredovanie svojho plánu spásy. A v tom je Jozef z Nazareta veľmi podobný Jozefovi z Egypta. 

Všemohúci Bože, daj, aby tajomstvo ľudskej spásy, ktorej počiatok si zveril do dôvernej 

starostlivosti svätého Jozefa, na jeho príhovor tvoja Cirkev neustále udržiavala a viedla 

k naplneniu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje 

v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen  

Zdravas Mária...                     Sláva Otcu i Synu... 
 
2. Sv. Jozef - muž z Nazareta                                                                                PIATOK 11. 3.  

Boží Syn si v skutočnosti za miesto svojho vtelenia nevybral Jeruzalem, ale Betlehem a Nazaret, 

dve okrajové dediny, vzdialené od hluku správ a vtedajšej moci.  Jozef, tesár z Nazareta, ktorý 

dôveruje Božiemu plánu pre svoju mladú snúbenicu i pre seba, pripomína Cirkvi, aby uprela 

svoj pohľad na to, čo svet zámerne ignoruje. Dnes nás Jozef učí tomuto: „Nehľaď až tak na 

veci, ktoré svet chváli, hľaď na kúty, na to, čo je v tieni, hľaď na periférie, na to, čo svet nechce.“ 

Každému z nás pripomína, aby sme prikladali dôležitosť tomu, čo iní zavrhujú, skartujú. V 

tomto zmysle je skutočne majstrom toho podstatného: pripomína nám, že to, čo je skutočne 

cenné, nepriťahuje našu pozornosť, ale vyžaduje si trpezlivé rozlišovanie, aby sme to objavili 

a docenili. Objaviť to, čo má hodnotu. Prosme ho, aby sa prihováral za to, aby celá Cirkev znovu 

nadobudla tento pohľad, túto schopnosť rozlišovať a doceniť to, čo je podstatné. 

Svätý Jozef, ty, ktorý si vždy dôveroval Bohu a rozhodoval si sa vedený jeho prozreteľnosťou, 

nauč nás nespoliehať sa príliš na naše plány, ale skôr na jeho plán lásky. Ty, ktorý prichádzaš 

z periférií, nauč nás obrátiť náš pohľad a uprednostňovať to, čo svet zavrhuje a odsúva na 

okraj. Uteš toho, kto sa cíti osamelý a podpor toho, kto sa v tichosti nasadzuje, aby bránil 

ľudský život a dôstojnosť. Amen. 

Zdravas Mária...                 Sláva Otcu i Synu... 
 
3. Sv. Jozef  - odvážny muž                                                                                        SOBOTA 12. 3. 

„On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej 
smrti.“ (Mt 2, 15). 
Poučenie, ktoré nám dnes Jozef zanecháva, je nasledovné: Život nám vždy pripravuje 
protivenstvá, to je pravda, a pred nimi sa môžeme cítiť aj ohrození, vystrašení, avšak prekonať 
niektoré chvíle môžeme nie tým, že zo seba vydáme to najhoršie ako Herodes, ale tým, že sa 
zachováme ako Jozef, ktorý na strach reaguje odvahou odovzdania sa do Božej prozreteľnosti. 
Všetci potrebujeme odvahu, aby sme mohli čeliť každodenným ťažkostiam života.  



Svätý Jozef, ty, ktorý si zažil utrpenie tých, ktorí musia utekať, ty, ktorý si bol nútený utiecť, aby 

si zachránil životy svojich najdrahších, chráň všetkých tých, ktorí utekajú pred vojnou, 

nenávisťou, hladom. Buď im oporou v ich ťažkostiach, posilňuj ich v nádeji a daj, aby sa stretli 

s prijatím a solidaritou. Veď ich kroky a otvor srdcia tých, ktorí im môžu pomôcť. Amen. 

Zdravas Mária...                 Sláva Otcu i Synu... 

 

4. Sv. Jozef - ochranca kresťanov                                                                              NEDEĽA 13. 3. 

Vzor sv. Jozefa ako ochrancu sa týka povolania každého kresťana. „Byť kresťanom neznamená 
len prijať vieru, vyznávať vieru, ale chrániť život, svoj vlastný život, život iných, život Cirkvi. 
Milovať Cirkev, chrániť Cirkev a kráčať s ňou. Ale Cirkev, to nie je tá malá skupinka, ktorá je 
blízka kňazovi a všetkým rozkazuje, nie. Cirkev je každý, všetci. Na pochode. Starať sa jeden o 
druhého, chrániť sa navzájom - je to krásna otázka: A ja, keď mám s niekým problém, snažím 
sa o neho postarať, alebo ho hneď odsúdim, ohovorím, zničím? Musíme chrániť, vždy 
ochraňovať!“ 
„Buď pozdravený, ochranca Vykupiteľa a ženích Panny Márie. Tebe Boh zveril svojho Syna; do 
teba Mária vložila svoju dôveru; s tebou sa Kristus stal mužom. Blažený Jozef, ukáž, že si aj 
naším otcom a veď nás po ceste života. Vypros nám milosť, milosrdenstvo a odvahu a ochráň 
nás pred každým zlom. Amen.“ 
Zdravas Mária...                 Sláva Otcu i Synu... 
 
5. Sv. Jozef - muž mlčania                                                                                        PONDELOK 14. 3. 

„Jozef nás svojím mlčaním pozýva, aby sme urobili miesto pre prítomnosť Slova, ktoré sa stalo 

telom, pre Ježiša. Jozefovo mlčanie nie je nemotou, on nie je mĺkvy, ale je to ticho plné 

načúvania, činorodé mlčanie, ticho, ktoré dáva vyniknúť jeho hlbokému vnútru. ... Ježiš 

vyrastal v tejto „škole“, v dome v Nazarete, s každodenným príkladom Márie a Jozefa.“ 

„Svätý Jozef, muž ticha, ty, ktorý si v evanjeliu nepovedal ani slovo, nauč nás postiť sa od 
márnych slov, znovu objaviť hodnotu slov, ktoré budujú, povzbudzujú, utešujú a podporujú. 
Buď nablízku tým, ktorí trpia v dôsledku slov, ktoré zraňujú, ako je hanobenie a ohováranie, a 
pomôž nám, aby sme k slovám vždy pripájali skutky. Amen.“ 
Zdravas Mária...                 Sláva Otcu i Synu... 
 

6. Sv. Jozef - muž každodennej prítomnosti                                                            UTOROK 15. 3. 

Evanjelista Matúš nám pomáha pochopiť, že postava Jozefa, hoci je zdanlivo okrajová, 
nenápadná, v pozadí, je v skutočnosti ústredným kamienkom dejín spásy. Jozef žije svoj 
protagonizmus bez toho, aby chcel ovládnuť scénu. Ak sa nad tým zamyslíme, «naše životy 
udržiavajú bežní ľudia – na ktorých sa obyčajne zabúda – ktorí sa neobjavujú v titulkoch novín 
a časopisov [...]. Koľkí otcovia, matky, starí rodičia či učitelia ukazujú našim deťom malými a 
každodennými gestami, ako čeliť kríze a ako ňou prechádzať, prispôsobiac svoje zvyky, hľadiac 
dopredu a povzbudzujúc k modlitbe. Koľkí ľudia sa modlia, obetujú a prihovárajú za dobro 
všetkých. Takto môže každý nájsť vo svätom Jozefovi muža, ktorý zostáva nepovšimnutý, muža 
každodennej prítomnosti, diskrétnej a skrytej prítomnosti, orodovníka, oporu a sprievodcu v 
ťažkých chvíľach. Pripomína nám, že všetci tí, ktorí sú zdanlivo skrytí alebo v „druhej línii“, 
majú v dejinách spásy jedinečnú hlavnú rolu. 
Svätý Jozef, ty, ktorý si chránil puto s Máriou a Ježišom, pomáhaj nám dbať o vzťahy v našom 
živote. Nech nikto nezažíva pocit opustenosti, ktorý pochádza z osamelosti. Každý z nás nech 
sa zmieri s vlastnou históriou, s tými, ktorí nás predišli, a nech aj vo vykonaných chybách 
rozpozná spôsob, akým si Prozreteľnosť razila cestu, a zlo tak nemalo posledné slovo. Ukáž sa 
ako priateľ tých, ktorí zápasia s ťažkosťami, a ako si podporoval Máriu a Ježiša v ťažkých 
chvíľach, tak podporuj aj nás na našej ceste. 
Zdravas Mária...                 Sláva Otcu i Synu... 



 

7. Sv. Jozef pestún a otec                                                                                                STREDA 16. 3. 

 

Nestačí priviesť dieťa na svet, aby človek mohol povedať, že je aj jeho otcom alebo matkou. 
«Otcami sa nerodíme, otcami sa stávame. A nestávame sa nimi tým, že privedieme na svet 
dieťa, ale preto, že prevezmeme zodpovednosť za starostlivosť oň. Zakaždým, keď ktokoľvek 
prijme starostlivosť o život druhého, v istom zmysle plní voči nemu otcovskú úlohu.  
Ako úradný otec Ježiša si Jozef uplatňuje právo dať svojmu synovi meno, čím ho právne 
uznáva. Jozef už vedel, že pre Máriinho syna je meno pripravené od Boha – meno Ježišovi dáva 
jeho skutočný otec, Boh – meno „Ježiš“, čo znamená „Pán zachraňuje“.  V súčasnosti je veľmi 
dôležité: myslieť na otcovstvo. Pretože žijeme v dobe notorického osirotenia. Je to zaujímavé: 
naša civilizácia je tak trochu sirotou, a túto osirelosť je cítiť. Nech nám postava svätého Jozefa 
pomôže pochopiť, ako vyriešiť pocit osirelosti, ktorý nám dnes tak veľmi škodí. 
Svätý Jozef, ty, ktorý si Ježiša miloval otcovskou láskou, buď nablízku toľkým deťom, ktoré 
nemajú rodinu a túžia po otcovi a mame. Buď oporou manželom, ktorí nemôžu mať 
deti, pomôž im objaviť skrze toto utrpenie väčší plán. Daj, aby nikomu nechýbal domov, 
puto, človek, ktorý sa o neho či o ňu postará; a vylieč sebectvo toho, kto sa uzatvára pred 
životom, aby dokorán otvoril srdce láske. 
Zdravas Mária...                 Sláva Otcu i Synu... 
 
8. Sv. Jozef - ženích Panny Márie                                                                                ŠTVRTOK 17. 3. 

Mária a Jozef sú snúbenci, ktorí pravdepodobne pestovali sny a očakávania o svojom živote a 
budúcnosti. Zdá sa, že Boh zasahuje ako nečakaná udalosť v ich životoch a obaja, hoci s 
počiatočnými ťažkosťami, otvoria dokorán svoje srdcia realite, ktorá pred nimi stojí. 
Mnohokrát sa cítime väzňami toho, čo sa nám stalo: „Nuž pozri, čo sa mi stalo!“ - a zostávame 
väzňami niečoho zlého, čo sa nám stalo; ale práve pred niektorými životnými okolnosťami, 
ktoré sa spočiatku javia ako dramatické, stojí Prozreteľnosť, ktorá časom nadobudne tvar a 
zmysluplne osvetlí aj bolesť, ktorá nás zasiahla. Pokušením je uzavrieť sa do seba v tejto 
bolesti, v myšlienkach na nepríjemné veci, ktoré sa nám stali. A to nie je prospešné. Vedie to 
k smútku a zatrpknutosti. Zatrpknuté srdce je tak mrzké. 
Milovať v skutočnosti neznamená očakávať, že druhá osoba alebo život budú zodpovedať 
našim predstavám, ale znamená to predovšetkým rozhodnúť sa v úplnej slobode prevziať 
zodpovednosť za život, aký sa nám ponúka. 
Svätý Jozef, ty, ktorý si miloval Máriu slobodne a rozhodol si sa vzdať svojich predstáv, aby si 
uvoľnil miesto realite, pomôž každému z nás nechať sa prekvapiť Bohom a prijať život nie ako 
niečo nepredvídateľné, pred čím sa treba chrániť, ale ako mystérium, ktoré skrýva tajomstvo 
pravej radosti. Vypros všetkým kresťanským snúbencom radosť a radikálnosť, ale neustále si 
udržiavajúc vedomie, že jedine s milosrdenstvom a odpustením je možná láska. Amen. 
Zdravas Mária...                 Sláva Otcu i Synu... 
 
9. Sv. Jozef - patrón dobrej smrti                                                                             PIATOK 18. 3. 

Sv. Jozefova si uctievame  ako patróna dobrej smrti. Táto úcta sa zrodila z myšlienky, že keď 

Jozef zomieral, mal pri sebe opateru Panny Márie a Ježiša, prv než Ježiš zanechal nazaretský 

dom. Neexistujú o tom žiadne historické údaje, ale keďže Jozef sa už vo verejnom živote 

neobjavuje, predpokladá sa, že zomrel v Nazarete uprostred rodiny. A tí, čo ho sprevádzali pri 

zomieraní, boli Ježiš a Mária. Nech nám sv. Jozef pomáha prežívať tajomstvo smrti čo najlepšie. 

Pre kresťana je dobrá smrť skúsenosťou Božieho milosrdenstva, ktoré je nám nablízku aj v 

poslednej chvíli nášho života. Svätý Jozef, pestún Ježiša Krista, opravdivý ženích Panny Márie, 

oroduj za nás, aj za tých, čo v tento deň (tejto noci) zomierajú. 



„Slávny patriarcha svätý Jozef, ktorého moc vie urobiť nemožné možným, príď mi na pomoc v 

týchto chvíľach úzkosti a ťažkostí. Vezmi pod svoju ochranu veľmi vážne a náročné situácie, 

ktoré ti zverujem, aby mali šťastné riešenie. Môj milovaný otec, vkladám do teba všetku moju 

dôveru. Nech sa nehovorí, že som ťa vzýval nadarmo, a keďže ty u Ježiša a Márie môžeš všetko, 

ukáž mi, že tvoja dobrota je rovnako veľká ako tvoja moc.“ 

Zdravas Mária...                 Sláva Otcu i Synu... 
 
 


