DEVETDNEVNICA K SVETEMU JOŽEFU

PRVI DAN
Sveti Jožef, varuh družine! Tvojemu varstvu je bila zaupana vsa družina
Božjih otrok, ki je Cerkev. Varuj nas v vseh nevarnostih in nam pridi na
pomoč pri trajnem prenavljanju in trajni rasti. Izprosi nam iskreno Ijubezen,
neomajno vero, vztrajnost in poslušnost do naše matere svete Cerkve.
Amen.
Prosi za nas, sveti Jožef!
Da postanemo vredni obljub Kristusovih!
Molimo: Naj nam pomaga, prosimo te, Gospod, zasluženje ženina tvoje
presvete Matere Marije, da nam bo po njegovih priprošnjah podeljeno,
česar naša slabost ne more doseči. Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.
LITANIJE SVETEGA JOŽEFA

MOLITVE K SVETEMU JOŽEFU
ZAUPLJIVO PROSIMO
K tebi, o sveti Jožef, pribežimo v svojih stiskah, in ko smo na pomoč poklicali
tvojo presveto nevesto, prosimo zaupljivo tudi tvojega varstva. Pri Ijubezni,
ki te je vezala z brezmadežno Devico, Božjo Materjo, in pri očetovski
Ijubezni, s katero si objemal Dete Jezusa, te ponižno prosimo, ozri se
milostno na delež, ki ga je pridobil Jezus s svojo krvjo, in pomagaj nam v
naših potrebah s svojo močjo in priprošnjo.
O preskrbni varuh Svete družine, varuj izvoljeno ljudstvo Jezusa Kristusa;
odvrni od nas, Ijubezni 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.

DRUGI DAN
Sveti Jožef, varuh svete Cerkve, danes smo tu pred teboj z gorečo prošnjo:
razpni nad nami - kot oče nad otroki - svoje varstvo. Varuj nas s prav takšno
skrbjo, s kakršno si varoval svojega Posinovljenca. Polni upanja te prosimo
za pomoč v vseh nasprotovanjih in neuspehih. Amen.
Prosi za nas, sveti Jožef!
Da postanemo vredni obljub Kristusovih!
Molimo: Naj nam pomaga, prosimo te, Gospod, zasluženje ženina tvoje
presvete Matere Marije, da nam bo po njegovih priprošnjah podeljeno,
česar naša slabost ne more doseči. Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

LITANIJE SVETEGA JOŽEFA

MOLITVE K SVETEMU JOŽEFU
O SVETI JOŽEF

O sveti Jožef, ti vsekdar
nam bodi skrbni gospodar!
Izlij nebeški blagoslov
na vso družino, pod naš krov,
da bo Ijubezen naša vez,
da z nami bo pomoč z nebes.
Naj k Bogu vodi naša pot
in čednost nas krasi povsod.
O sveti Jožef, bodi ti
med nami danes in vse dni!
Glej, srečo svojo, hiše te
izročim zaupno ti v roke.
Odvrni milostno vsekdar,
kar bi nam moglo biti v kvar.
Zakleni nas in naše vse
V Srce presveto, prosim te,
da v Bogu skrito in svetó
življenja dnevi nam teko. Amen.

TRETJI DAN
Sveti Jožef! Kot varuh in rednik Božjega Sina si vsak dan z njim preživel v
prisrčni zvezi - izprosi tudi nam to milost, da bi vedno v zaupni zvezi vztrajali
s Kristusom. Želimo postati taki ljudje molitve, ki bodo vselej pripadali
Odrešeniku sveta in se v osebnem, družinskem in družbenem življenju
trudili izpolniti vse njegove zapovedi in želje. Amen.
Prosi za nas, sveti Jožef!
Da postanemo vredni obljub Kristusovih!
Molimo: Naj nam pomaga, prosimo te, Gospod, zasluženje ženina tvoje
presvete Matere Marije, da nam bo po njegovih priprošnjah podeljeno,
česar naša slabost ne more doseči. Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

LITANIJE SVETEGA JOŽEFA

MOLITVE K SVETEMU JOŽEFU
SVETI MOŽ
(Napev Po Melodiji "Lepa si, lepa si ...)

Svetega Jožefa verno častimo,
v zvesti ljubezni ga s petjem
slavimo.
Bodi pozdravljen, sveti mož,
vzor in prijatelj ti nam boš.
Velik si, Jožef, in slaven v svetosti,
uči nas prave življenjske modrosti.
Božjim načrtom ves predan,
služil si Bogu noč in dan.

Mož si bil čisti Devici Mariji,
zvesto si služil skrivnostni resnici.
Božji Sin pride naj na svet,
le od Boga Duha spočet.
Tvoja svetost je in vsa veličina;
varuh deviški si Božjega Sina.
Bog te je klical: »Oče moj!«
v delu prelival zanj si znoj.

Jožef, ti varuj vse naše družine,
bodi ti vzornik krščanske mladine.
Varuj slovenski narod svoj,
veren, svoboden naj bo tvoj.

ČETRTI DAN
Sveti Jožef, zgled delavcev. Z lastnimi rokami si s trudom in v potu svojega
obraza služil kruh za Jezusa, ki ti je bil kot otrok od Boga zaupan v varstvo, in
za njegovo Mater. Navdihni nam duha vztrajnosti pri delu, da bi naloge, ki
so nam zaupane, vneto, zvesto in veselo izpolnjevali. Priporočamo ti tudi
delavce po vsem svetu, da bi ob tvojem zgledu stremeli k pravim in
nespremenljivim vrednotam. Amen.
Prosi za nas, sveti Jožef!
Da postanemo vredni obljub Kristusovih!
Molimo: Naj nam pomaga, prosimo te, Gospod, zasluženje ženina tvoje
presvete Matere Marije, da nam bo po njegovih priprošnjah podeljeno,
česar naša slabost ne more doseči. Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

LITANIJE SVETEGA JOŽEFA
MOLITVE K SVETEMU JOŽEFU
SPOMNI SE
Spomni se, o prečisti ženin preblažene Device Marije, moj Ijubeznivi varuh
sveti Jožef, da še nikdar ni bilo slišati, da bi kdo prosil tvojega varstva in iskal
tvoje pomoči, pa ne bi bil potolažen.
S tem zaupanjem hitim k tebi in se ti prav goreče priporočam. Ne zavrzi
moje prošnje, o Rednik našega Zveličarja, temveč milostno me poslušaj in
usliši. Amen.

PETI DAN
Sveti Jožef, ženin Presvete Device! Tebi je Bog zaupal v varstvo Njo, ki je
brezmadežna. Razodel ti je tudi skrivnost njenega deviškega spočetja.
Izprosi nam poglobljeno razumevanje daru čistosti in vse jasnejše
spoznavanje njegovega pomena pri graditvi Božjega kraljestva. Iskreno te
prosimo za pomoč pri prizadevanjih za ohranitev tega daru. Naj se naša
srca, prežeta z ljubeznijo do Tebe in bližnjega, ne ohladijo sredi naporov
vsakdanjega življenja. Amen.
Prosi za nas, sveti Jožef!
Da postanemo vredni obljub Kristusovih!
Molimo: Naj nam pomaga, prosimo te, Gospod, zasluženje ženina tvoje
presvete Matere Marije, da nam bo po njegovih priprošnjah podeljeno,
česar naša slabost ne more doseči. Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

LITANIJE SVETEGA JOŽEFA

MOLITVE K SVETEMU JOŽEFU
UČITELJ NOTRANJEGA ŽIVLJENJA
Sveti Jožef, učitelj notranjega življenja, uči me prav presojati, kdaj je čas
molčanja in kdaj je čas govorjenja. Uči me molčanja in ponižnost, molčanja
iz modrosti in ljubezni, molčanja iz zvestobe. Uči me zgovornega molka, ki
naj govori le o Božji navzočnosti.
Sveti Jožef, molčeči svetnik, uči me molčanja lastnega srca, da v njem
zaznam le svetlobo Svetega Duha. Postavi Gospod, stražo pred moja usta,
da se ne pregrešim z jezikom in da z besedo oznanjam le tvoje usmiljenje in
čudovita Božja dela. Amen.

ŠESTI DAN
Sveti Jožef, zgled skromnega življenja. Skromnost te je stalno spremljala, ti
pa si jo sprejel kot dar iz Božje roke. Izprosi nam milost, da bi prav cenili
vrednote, ki jih vsebuje Kristusovo povabilo: "Prodaj vse, kar imaš, razdaj
ubogim imel boš zaklad v nebesih; potem pridi in hodi za menoj!" (Lk
18,22), in da bi ta poziv v našem osebnem in družinskem življenju vneto
izpolnjevali. Amen.
Prosi za nas, sveti Jožef!
Da postanemo vredni obljub Kristusovih!
Molimo: Naj nam pomaga, prosimo te, Gospod, zasluženje ženina tvoje
presvete Matere Marije, da nam bo po njegovih priprošnjah podeljeno,
česar naša slabost ne more doseči. Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

LITANIJE SVETEGA JOŽEFA

MOLITVE K SVETEMU JOŽEFU
ZAVETNIK UMIRAJOČIH
O slavni sveti Jožef, zavetnik umirajočih in moj pomočnik! Bil si zvest in
ljubezniv mož Marije Device in Jezusu skrbni oče. Vdano si prenašal vsako
žalost, ponižno spremljal tudi vsako veselje. Sin Božji ti je bil na zemlji vedno
pokoren; tudi v nebesih ti ne odreče nobene prošnje. Izprosi mi odpuščanje
vseh mojih grehov in večjo gorečnost za Boga. Naj posnemam tvojo
pravičnost in svetost, da bom tudi jaz vreden imeti pri sebi ob smrtni uri
Jezusa in Marijo.
Stoj mi ob strani, o sveti Jožef, vse dni mojega življenja. Skrbi zame, kot si
skrbel za Božjega Sina. Kakor varuješ sveto Cerkev, varuj tudi mene vseh
sovražnikov in ne dopusti, da bi umrl v nesreči smrtnega greha. Amen.

SEDMI DAN
Sveti Jožef, vzor pokorščine in izpolnjevanja Božjih naročil. Podpri s svojo
priprošnjo naše molitve za spoznanje Božje volje in za sposobnost, da bi jo
izpolnjevali. Želimo jo predvsem natančno prepoznati v evangeliju, in v
navdihih Svetega Duha, in tako sodelovati s Kristusom pri delu za odrešenje
sveta. Želimo tudi v pokorščini izkusiti svobodo Božjih otrok. Amen.
Prosi za nas, sveti Jožef!
Da postanemo vredni obljub Kristusovih!
Molimo: Naj nam pomaga, prosimo te, Gospod, zasluženje ženina tvoje
presvete Matere Marije, da nam bo po njegovih priprošnjah podeljeno,
česar naša slabost ne more doseči. Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

LITANIJE SVETEGA JOŽEFA

MOLITVE K SVETEMU JOŽEFU
VARUH IN OČE DEVIŠKIH
Sveti Jožef, varuh in oče deviških duš! Bog je izročil tvojemu zvestemu
varstvu Jezusa, samo Nedolžnost in Svetost, in Marijo, devic Devico. Goreče
te prosim, obvaruj me vsake nečistosti in daj, da bom s čisto dušo in čistim
telesom zvesto služil Jezusu in Mariji. Amen.
MOGOČNI ZAVETNIK
O sveti Jožef, mogočni zavetnik! Spomni se, da si vedno uslišal tiste, ki so te
prosili varstva in pomoči. Z zaupanjem se tudi jaz k tebi obračam. Sprejmi
mojo prošnjo, milostno me usliši. Amen.

OSMI DAN
Sveti Jožef, steber družin, prosimo te za pomoč. Podobno kot v nazareškem
domu naj tudi v naših družinah zavlada duh ljubezni. Naj vsak izmed nas
obdarja druge z zaupanjem, spoštovanjem, dobrohotnostjo in požrtvovalno
skrbjo - da bi tako v naših družinah zavladali edinost in složnost. To naj bo
pričevanje Ijubezni, ki jo Bog od nas zahteva. Amen.
Prosi za nas, sveti Jožef!
Da postanemo vredni obljub Kristusovih!
Molimo: Naj nam pomaga, prosimo te, Gospod, zasluženje ženina tvoje
presvete Matere Marije, da nam bo po njegovih priprošnjah podeljeno,
česar naša slabost ne more doseči. Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

LITANIJE SVETEGA JOŽEFA

MOLITVE K SVETEMU JOŽEFU
BODI POZDRAVLJEN
Bodi pozdravljen, sveti Jožef, naš mogočni zavetnik in zvesti priprošnjik! K
tebi se z velikim zaupanjem zatekamo v vseh svojih dušnih in telesnih
zadevah. Tebe kličemo v vsaki stiski in težavi na pomoč in se ti prisrčno
priporočamo. Ti, varuh svete Družine, Jezusa in Marije, varuj tudi našo
družino vsega hudega ter ji nakloni vse dobrote v življenju in smrti. Amen.

DEVETI DAN
Sveti Jožef, tolažnik trpečih in zavetnik umirajočih! Prejel si milost, da si bil
do svoje smrti v družbi Jezusa in njegove Matere. Prosimo te, da vsakemu
od nas izprosiš milost srečne smrti. V teku zemeljskega življenja bodi naš
vzor in naša pomoč, da se bomo v zavesti, da smo dobro izpolnili svoje
poslanstvo, ob smrtni uri s čistim srcem in z veseljem srečali z Očetom.
Amen.
Prosi za nas, sveti Jožef!
Da postanemo vredni obljub Kristusovih!
Molimo: Naj nam pomaga, prosimo te, Gospod, zasluženje ženina tvoje
presvete Matere Marije, da nam bo po njegovih priprošnjah podeljeno,
česar naša slabost ne more doseči. Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

LITANIJE SVETEGA JOŽEFA

MOLITVE K SVETEMU JOŽEFU
JEZUSOV REDNIK

Ni v nebesih večjega svetnika,
kot je zvesti Jezusov rednik,
za Marijo je največja dika
sveti Jožef, močni pomočnik.
Poglavar je svete bil družine,
Sinu božjemu zapovednik,
Bog zato mu dal je vse vrline,
da bo vsem na svetu tolažnik.
Čednosti za vse primeren vzornik
v delu, križu, boju se blesti,
preskušenim ljudem podpornik,
ker je mnogo sam prestal skrbi.
V njega vsi zaupno se ozrimo,

naj karkoli bedne nas teži.
Jezusa, Marijo z njim častimo,
kajti to najbolj ga veseli.
Ako bomo v kratkem tem življenju
Jožefa posnemali zvesto,
pridemo po zemskem tem
trpljenju
z njega krepko pomočjo v nebo.
Jožefa še nihče brez koristi
v sili na pomoč zaklical ni,
Ženin božje Matere prečisti
vsem častilcem milosti deli.

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
Bog Sveti Duh
Sveta Trojica, en sam Bog
Sveta Marija - prosi za nas
Sveti Jožef
Slavni sin Davidov
Luč očakov
Ženin Božje Porodnice
Čisti varuh Device
Rednik Sina Božjega

Skrbni branitelj Kristusov
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
Steber družin
Tolažnik nesrečnih
Upanje bolnikov
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. Častimo ga kot varuha na zemlji, naj nam bo tudi
priprošnjik v nebesih. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Vir: Živi rožni venec

