
 

1.deň 

Svätý Jozef patrón a vzor snúbencov 

Božie slovo (Mt 1,18-24) 

18 S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. 

Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. 19 Jozef, 

jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky 

prepustiť. 20 Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn 

Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha 

Svätého. 21 Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ 22 To 

všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: 23 „Hľa, panna počne a 

porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami. 24 Keď sa 

Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. 

Zamyslenie: 

Boh zjavil svätému Jozefovi cez anjela tajomstvo príchodu Ježiša na svet. Svätý Jozef, 

poslušný Božiemu vnuknutiu, prijal pod svoju strechu Máriu v požehnanom stave. Tým 

poskytol prístrešie samotnému Ježišovi, ktorého Mária priniesla pod svojím srdcom do jeho 

domu.  

Zverme Bohu a ochrane sv. Jozefa všetkých snúbencov a tých, ktorí majú v úmysle založiť 

si rodinu.  

 

MODLITBA: Prosíme ťa, Bože, pre zásluhy sv. Jozefa, snúbenca Najsvätejšej Bohorodičky 

a Ochrancu Svätej rodiny, požehnaj snúbencov, ktorí túžia založiť rodinný krb. Naplň ich 

srdce duchom lásky, obety a zbožnosti. Keď na seba berú túto úlohu, nech tak konajú podľa 

vzoru sv. Jozefa a zverujú s dôverou budúcnosť vznikajúcej rodiny do milujúcich Božích rúk. 

Svätý Jozef, ubytuj sa v ich dome spolu s Ježišom a Máriou. Amen.  

Svätý Jozef, patrón snúbencov, oroduj za nás. 

(zdroj: brožúra k Roku sv. Jozefa – farnosť Kežmarok) 

 

 

 

 



Aktivity 

VON 

Svätý Jozef a Panna Mária boli zasnúbení, mali sa radi a plánovali 

svadbu.  

Klasickým symbolom lásky je srdce. Nájdi vonku pár vetvičiek, 

ktoré dáš doma do vázy a ozdobíš ho srdiečkami z papiera.  

Alebo srdiečkami ozdob niektorý strom pred domom. Na svadby 

sa predsa pri domoch zvyknú ozdobovať briezky.  

Veď rodina je ohniskom lásky. 

Vytvorenú výzdobu odfoť. 

 

DNU 

Jozef premýšľal, čo robiť, aby Máriu nevystavil potupe. Hľadal spôsob ako to urobiť.  

Hľadanie spôsobov ako urobiť niektoré veci hovorí aj o tvorivosti. 

Táto aktivita vyskúša tvoju tvorivosť. Úlohou je vyskladať meno „SVÄTÝ JOZEF“ z vecí, čo 

nájdeš doma. Pozor! Každé písmeno musí byť poskladané z niečoho iného: ceruzky, malé 

hračky, pravítka... Fantázii sa medze nekladú! Potom to odfoť. 

 

Fotografie zo splnenia úloh pošli ešte dnes na adresu nasedetisnina@gmail.com. 

Názov mailu bude 1.deň. 
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