Svatý Josef pěstoun Páně,
sloužil Bohu odevzdaně.
V něm ať najdeš příklad svůj,
každý den jej následuj!

ROK SV. JOSEFA
Svatý Josefe, oroduj za nás.
Čisté srdce svatého Josefa,
oroduj za nás.

Modlitba ke svatému Josefovi
Svatý Josefe při nás stůj.
dům tento i nás opatruj.
Vypros Boží požehnání, ať nás všeho zlého
chrání.
Ať se láska, svornost množí, ať žijeme
v bázni Boží.
Ve ctnostech vždy prospívali a do nebe se
dostali.
Tak dnes k tobě voláme, o tvou pomoc
žádáme.
Přijmi klíče našeho domu, odvrať od nás
každou škodu.
Buď ty strážcem všeho statku, nedej místa
nedostatku.
Uč nás Boha milovat a hříchu se vždy
varovat.
Ať jsme živi zde na světě, jako Ježíš, Maria a
Ty v Nazaretě.
Amen.

SVATÝ JOSEF A KORONAVIRUS
V současné době jsme nuceni kvůli
různým nařízením žít ve skrytu, izolaci a
osamocenosti. Někteří to velmi těžce nesou.
Mluví o tom, že na ně doléhají deprese a
jsou z toho velmi zneklidněni.
Právě v této situaci by nám mohl
napomoci příklad Josefova modelu skrytého
života. Josef prožil svůj život v ústraní, jistě
zažíval i tvrdé omezení ze strany mocných Heroda a římských okupantů, a přece si
těžko představit, že by propadal depresi,
anebo že by se z toho hroutil. Spíš si
můžeme představit, že poctivě prožíval
přítomný okamžik, žil život s vědomím Boží
blízkosti a radoval se z drobností.
Dokázal využít toho mála, co měl k
dispozici. Přes všechna vnější nařízení a
omezení mu nikdo nemohl vzít možnost
využít tohoto skrytého života k vlastnímu
posvěcení na cestě ke svatosti.

I my můžeme jít za současných
podmínek Josefovou cestou skrytého života
posvěcení ke svatosti.

Svatý Josef pomáhá napravovat
svatokrádežné zpovědi
Zbožně vychovaný mladík udělal slib
čistoty. Nemravní kamarádi však ohrožovali
jeho ctnost a nazývali ho svatoušek.
Mládenec bohužel jejich posměchu podlehl
a upadl ho hříchu, čímž tak svůj slib porušil.
Svědomí ho od té doby trápilo ve dne, v
noci, nemohl pořádně spát. Aby setřásl
duševní tíhy, umínil si, že se z hříchu
vyzpovídá. Když ale přišel ke zpovědi, hanba
mu nedovolila se z hříchu vyznat.
Udělal ještě další dva pokusy, ale pokaždé
nastala tatáž situace.
Ústa při vyznání onoho hříchu oněměla a
tak nadále přistupoval svatokrádežně ke

svátostem.
Byl zoufalý. Viděl už před sebou peklo,
rozžhavené ho mělo pohltit. Byl bezradný a
zároveň ustrašený. Duch Svatý mu tehdy dal
vnuknutí, aby hledal útočiště u svatého
Josefa.
Mladík se milosti potěšil a začal s ní
spolupracovat. A to byla jeho záchrana!
Hned se začal modlit novénu ke svatému
Josefovi a v poslední den pobožnosti celý
potěšený zjistil, že stydlivost přemohl a bez
obtíží se vyzpovídal. Radost, co se mu
rozhostila uvnitř se dá jen těžko popsat.
Vděčný, se stal horlivým ctitelem svatého
Josefa, na krku stále nosil jeho medailon a
od té doby úspěšně přemáhal mnohá, těžká
pokušení proti svaté čistotě.

