
 

6.deň 

Svätý Jozef príklad modlitby 

Božie slovo (Lk 2,41-47) 

41 Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. 42 Keď mal 

dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. 43 A keď sa dni slávností skončili a 

oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia 

nezbadali. 44 Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi 

príbuznými a známymi. 45 No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. 46 Po 

troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im 

otázky. 47 Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. 

Zamyslenie 

Svätý Jozef, Ježišov pestún, žil, pracoval a modlil sa v jeho prítomnosti. Vedomie, že všetko 

robí pre Boha, keď sa stará o jeho syna, mu dávalo silu a vytrvalosť. Žil s Ježišom deň za 

dňom, zaobstarával výživu a bol príkladom aj v žití viery. Modlime sa, aby sme tak, ako svätý 

Jozef, boli vytrvalí vo viere a všetko konali vo vedomí Božej prítomnosti.  

MODLITBA: Svätý Jozef, ty si žil, pracoval a modlil sa v Ježišovej prítomnosti. Nauč nás 

neustále pamätať na Božiu prítomnosť v našom živote, aby sme žili a plnili svoje povinnosti 

s myšlienkou na to, že Boh je prítomný v našich domovoch a v našich srdciach. Prosíme ťa 

za nás a za našich najbližších, aby sme vedeli spájať každú svoju činnosť s vrúcnou 

modlitbou a s vedomím toho, že Boh vidí všetko a neustále sme pod jeho ochranou. Amen.  

Svätý Jozef, príklad modlitby, oroduj za nás. 

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

Aktivita 

VON 

Svätý Jozef putoval so svojou rodinou do chrámu, tak ako to bolo zvykom v židovskom 

náboženstve.  

Dnes sa skús prejsť k najbližšiemu kostolu (rímskokatolíckemu či gréckokatolíckemu). 

Tvojou úlohou bude zistiť patróna a sfotiť sa pred kostolom. Ak bude otvorený, vojdi 

doň pokloniť sa Pánovi a pomodliť.  



 

DNU 

Svätý Jozef žil svoju vieru naplno. To však neznamenalo, že mal život bez problémov. 

Podobne ako my, aj on čerpal posilu vo viere v modlitbe, ale i v Božom slove.  

Viera je veľmi dôležitá v týchto dňoch, ktoré žijeme a vôbec v každom čase. Skús si otvoriť 

Bibliu a nájdi v nej verš so slovom „Viera“ (môže ti pomôcť abecedný zoznam výrazov na 

konci Svätého písma, kde pri slove viera nájdeš mnoho súradníc). Verš si aj so 

súradnicami napíš na papier. Farebne vyznač slovo viera a odfoť! Ak sa ti verš páči, 

môžeš si ho nechať na nejakom viditeľnom mieste, aby si ho mal(a) na očiach. 

Iná možnosť pre starších: K nájdenému citátu o viere zo Svätého písma môžeš vytvoriť 

jeho grafické stvárnenie (podobne ako na obrázku – ale vytvor vlastné, nekopíruj z 

internetu). 

Iná možnosť pre najmenších: Napíš, aké modlitby už vieš. A nezabudni sa dnes pomodliť.  

 

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

Názov mailu bude 6.deň. 

Tým sa Prázdniny so svätým Jozefom končia.  
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