Novéna ke sv. Josefovi (10. - 18. 3.)
Úvodní modlitba (každý den novény)
Buď pozdraven, svatý Josefe, kterému jsou svěřeny poklady nebe i země. Buď
pozdraven, živiteli Toho, který dává život všemu stvoření. Po Panně Marii jsi mezi
svatými hoden naší největší cti a lásky, protože jsi byl vyvolený, abys vychovával,
krmil a držel na rukou Mesiáše, jehož mnozí králové a proroci toužili spatřit.
Slavný patriarcho, svatý Josefe, s hlubokou pokorou přicházím před tebe. Svěřuji se
tvé mocné ochraně a zavazuji se žít v upřímné víře a zbožnosti. Slibuji dělat všechno,
co je v mých silách, abych tě ctil a projevoval ti lásku po celý svůj život. Buď mi
v tom pomocníkem, svatý Josefe. Stůj při mně nyní i po celý můj život a zvláště
v hodinu mé smrti, tak jako byli při tobě Ježíš a Maria, abych jednou v nebi spolu
s tebou velebil Boha na věky věků. Amen.
10. 3.
Pokora sv. Josefa
Svatý Josef pocházel z Davidova královského rodu. Podle lidských očekávání by měl
být bohatý a slavný. Ale podle Boží vůle prožil život v chudobě, miloval ji a netoužil
po vyznamenáních. Bez očekávání důstojnosti, kterou měl obdržet, zasnoubil se
s pokornou Pannou Marií. Když se dozvěděl, že se z Boží vůle stane Matkou
Spasitele, přijal ji s hlubokou pokorou. Když ho Boží Syn nazýval svým otcem,
podle příkladu Boha - Spasitele, ještě více se u něj tato ctnost prohlubovala.
Svatý Josefe, vypros mi u Boha skromné mínění o sobě. Ať se nikdy nepovyšuji nad
druhé, ale pamatuji, že všechny přednosti vděčím jedině Bohu.
11. 3.
Čistota sv. Josefa
Svatý Josef se vyznačoval výjimečnou čistotou. Bůh ho vyznamenal osvobozením
od zlých náklonností, a on se ukázal být hodným Boží důvěry. Nezklamal Pannu
Marii, která se mu svěřila. Jejich svazek byl společenstvím čistých srdcí. Obdarování
milostí nevinnosti svatý Josef rozvíjel v zaměstnání běžnými, každodenními
povinnostmi i při setkáních s různými lidmi. Jako každý jiný člověk mající
svobodnou vůli, mohl volit dobro nebo zlo. Svatý Josef usiloval o dokonalost.
Svatý Josefe, můj dobrý patrone, vypros mi dar, aby mě nestrhla žádná zlá slova ani
ničí špatný příklad ani abych já sám nebyl nikomu pohoršením.
Dej, ať bdím nad svými city a fantazií, abych zachoval čistotu po celý svůj život.
12. 3.
Trpělivost sv. Josefa
Svatý Josef se celý svůj život vyznačoval trpělivostí. V Betlémě hledal vytrvale
příbytek pro Marii čekající děťátko. Během útěku do Egypta snášel mnoho těžkostí a
nepohodlí. V cizí zemi musel zajistit obživu. Po návratu do Nazareta každodenní
těžkou prací obstarával materiální potřeby Svaté rodiny. Ale nikdy si neztěžoval
na těžkosti, utrpení a životní zkoušky, protože v nich rozpoznával vůli nebo dopuštění
Boží.

Svatý Josefe, vypros mi milost, abych tě dokázal následovat a v pokoji a trpělivosti
přijímal vše, co Bůh sešle.
13. 3.
Poslušnost sv. Josefa
Svatý Josef byl vždy dokonale poslušný. Evangelium o něm s úctou mluví jako
o muži spravedlivém, protože žil v bázni Boží a věrně zachovával Boží zákon.
Ochotně plnil andělovy příkazy, přestože byly náročné a vyžadovaly změnu životních
plánů. Bez otálení a odporu, bez vymlouvání a reptání, bez ohledu na těžkosti, křivdy
a nebezpečí vykonal všechno, co mu bylo přikázáno, i když ne vždy okamžitě
rozuměl.
Svatý Josefe, vypros mi milost dokonalé poslušnosti, abych ve všem, co mě potká,
poznával vůli Boží, který chce vždy mé dobro.
14. 3.
Zbožnost sv. Josefa
Svatý Josef byl mužem zbožným. Miloval Boha z celého srdce a pokorně Mu sloužil.
Všechno, co Bůh od něho žádal, vykonával s věrnou láskou a obětavostí. Usiloval,
aby se svým životem i prací líbil Bohu. Jeho duše byla Bohu vždy oddána, pro Něho
žil i pracoval a byl připravený obětovat Mu vše, co měl nejdražšího. Zbožnost
svatého Josefa září nejvíce v tomto neustálém sjednocení s Bohem.
Svatý Josefe, uč mě svým příkladem, abych v každé situaci hledal Boží vůli a žil
v Jeho přítomnosti.
15. 3.
Vnitřní život sv. Josefa
Svatý Josef prožil většinu života v malém městečku jako vzorný manžel a otec.
Protože to byl život sjednocený s Bohem, dosáhl výšin svatosti. Díky oddanosti Bohu
dokázal dokonale spojovat každodenní povinnosti s bohatým duchovním životem.
Modlitbou posvěcoval svou práci, posiloval naději, rozmnožoval lásku k Bohu. Jeho
vnímavost na Boží vnuknutí pramenila z modlitby.
Svatý Josefe, tolik potřebuji pomoc na cestě k Bohu. Vypros mi lásku k tichosti a
samotě. Kéž si i uprostřed nejvíce pohlcujících povinností uchovám usebranost
ducha.
16. 3.
Důvěra sv. Josefa
Svatý Josef se vyznačoval hlubokou nadějí. Přestože prožil mnohé těžké zkoušky,
jeho důvěra v Boha se nikdy nezachvěla. Nepochyboval o andělových slovech,
nehledal překážky, neotálel, ale bezodkladně a rozhodně plnil jeho příkazy. Nedbal
na těžkosti a nebezpečí, ale celou naději skládal v Bohu.
Svatý Josefe, vypros mi ctnost božské naděje, které mám tak často nedostatek. Ať
nikdy nezapomínám, že Bůh, náš nejmilejší Otec, který chce naše štěstí, řídí naše
osudy a vše se děje podle Jeho vůle nebo dopuštění.

17. 3.
Láska k Ježíšovi
Svatý Josef miloval Ježíše vroucí láskou. Z Boží Prozřetelnosti plnil na zemi úlohu
otce Božího Syna. Obstarával Jeho hmotné potřeby, vychovával Ho a těšil se z Jeho
blízkosti. Jeho láska k Ježíši byla oddaná, schopná obětí a sebezáporu. Žil jedině
pro Něho, připravený vykonat pro Něj cokoliv. Ztratit Ježíše by bylo pro Josefa
největším utrpením.
Svatý Josefe, vypros mi čistou a vroucí lásku, abych upřímně miloval Boha
ve svém pozemském životě a jednou se mohl spolu s tebou a se všemi svatými
radovat patřením na Něho v nebi.
18. 3.
Smrt sv. Josefa
Po vyplnění svého životního poslání byl svatý Josef povolán na věčnost. Odcházel
z tohoto světa pokojně, i když se musel rozloučit s Marií a Jejím Synem, které
miloval a kterým obětavě sloužil. Celý jeho život ve svatosti a milosti byl přípravou
na jeho konec, proto se nebál smrti. Proto je patronem umírajících.
Svatý Josefe, tys umíral s pohledem na Kristovu a Mariinu tvář. Nauč mě žít tak,
abych dosáhl šťastné věčnosti. Vypros mi dobrou smrt, abych odcházel na věčnost
smířený s Bohem a v radosti a blaženosti přebýval v Domě Otcově.
Závěrečná modlitba (každý den novény)
Svatý Josefe, hlavo Svaté rodiny, z celého svého srdce ti vzdávám čest. Ty jsi udělil
pokoj a útěchu ztrápeným, kteří se dříve než já utíkali k tobě. Potěš i moji nuznou,
ztrýzněnou duši. Ty znáš všechny moje potřeby dříve, než je vyslovím v modlitbě.
Mocný svatý Josefe, ty víš, jak toužím po vyslyšení. S naprostou důvěrou ti svěřuji
své prosby. Proto mi vypros tu milost, o kterou tě vroucně prosím. Slibuji, že se
všude vynasnažím hlásat tvou čest a podle svých možností podporovat ta dobrá díla,
která v tvém jménu pomáhají trpícím a umírajícím na celém světě.
Svatý Josefe, útěcho trpících, slituj se nade mnou a potěš mně.
Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci.
Svatý Josefe, pěstoune Ježíše Krista a ženichu panenské Matky Boží Marie, pros za
nás a za ty, kteří tohoto/této noci zemřou.

