
 

Novéna ke svatému Josefovi 

Ite ad Ioseph – Jděte k Josefovi 

1. Den 

Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž 
se narodil Ježíš, řečený Kristus. Mt 1, 16 

Z kázání svatého Vavřince z Brindisi: Přestože svatý Josef nebyl 
Ježíšovým rodným otcem, byl jeho otcem ve výchově, péči a lásce 
svého srdce. Proto se mi Josef jeví nesporně nejsvětější ze všech 
svatých, světější než patriarchové než proroci než apoštolové než 
všichni ostatní svatí. Není opodstatněná námitka, že Pán pověděl o Janu 
Křtiteli: „mezi těmi, kteří se narodili ze ženy, není nikdo větší než Jan“. 
Jako to není možné chápat v tom smyslu, že Jan je ještě světější než 
Kristus nebo přeblahoslavená Panna Maria, tak to není možné chápat 
ani o blahoslaveném Josefu, manželu Panny Marie a Kristovu otci, 
neboť tak jako manžel a manželka jsou jedno tělo, i Josef a Maria byli 
jedno srdce, jedna duše, jeden duch. A tak jako v prvním manželství 
Bůh stvořil Evu, aby se podobala Adamovi, i v tomto druhém 
manželství stvořil Josefa, aby se podobal přeblahoslavené Panně ve 
svatosti a spravedlnosti. 

A svatá Alžběta od Trojice vyznává: „Prosím velkého svatého 
Josefa, ke kterému mám nesmírnou důvěru, aby mi přišel na pomoc.“  

+Modlitba k svatému Josefovi (každý den) 

2. Den 

Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho 
matka Maria byla zasnoubena Josefovi. Mt 1, 18 a 

Výňatky z knihy ctihodného Fultona Sheena: Byl svatý Josef 
starý nebo mladý? Většina soch a obrazů svatého Josefa, které dnes 
můžeme vidět, ho zobrazují jako starého muže s šedou bradou jako 



 

někoho, kdo vzal Marii a její slib pod ochranu s tak jistým nadhledem, 
jako když lékař na dětském oddělení vezme do rukou malé děvčátko. 
Nemáme, ovšem, žádné důkazy o Josefově věku, pouze nějaké 
apokryfní zprávy jej popisují jako starého muže. Otcové Církve od 
4. století se této legendy dost přísně přidržovaly.  

Ale když hledáme důvody, proč by křesťanské umění mělo 
zobrazovat Josefa jako staršího, zjišťujeme, že mělo na zřeteli lepší 
ochránění Mariina panenství. Jaksi se do něj vkradla myšlenka, že stáří 
je lepším strážcem panenství než dospívání. Umění tedy nevědomky 
učinilo Josefa manželem, který je čistý a nevinný více věkem než 
ctností…  

Oprávněně se (však) můžeme domnívat, že nás Pán by chtěl za 
pěstouna spíše někoho, kdo se sám obětoval než někoho, kdo byl 
donucený. K tomu přistupuje historická skutečnost, že židé se dívali 
s nevolí na nepoměrné manželství mezi, jak to vyjádřil Shakespeare, 
„mrzutým věkem a mladostí“. Talmud uznává nepoměrné manželství 
jen pro vdovy a vdovce. A k tomu se zdá být sotva možné, že by Bůh 
spojil mladou matku, možná ve věku šestnácti nebo sedmnácti let, se 
starým mužem. Když se nezdráhal dát svoji matku mladému Janovi pod 
křížem, proč by ji při jeslích dal starého muže za manžela? Láska ženy 
vždy určuje to, jak muž miluje: je tichým vychovatelem jeho mužských 
sil. 

Pokud bychom Marii mohli nazvat „tou, která činí panenskými“ 
ženy i muže a je největší inspirací křesťanské čistoty, neměla by snad 
logicky začít tím, že učiní panicem prvního mladíka, se kterým se 
setkala – spravedlivého Josefa?... Josef byl pravděpodobně mladý muž, 
silný, mužný, atletický, pěkný, čistý a disciplinovaný. Byl to muž ne 
neschopný milovat, ale muž zapálený láskou… Maria a Josef si 
navzájem přinesli nejen slib panenství, ale i dvě srdce, ze kterých 
vyvěrala ta největší láska, která kdy proudila v lidské hrudi… Žádný 
manžel a manželka se nemilovali tak moc jako Josef a Maria… 
  



 

3. Den:  

Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho 
matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve, než 
se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého. Její 
muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; 
proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten 

úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: 
„Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou 

manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha 
svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on 

vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“ Mt 1,18-21 

Z kázání svatého Bernarda z Clairvaux: Proč chtěl svatý Josef 
odejít od Marie? Poslouchejte už ne mé mínění, ale mínění otců Církve. 
Josef ji chtěl opustit z toho stejného důvodu, pro který Petr prosil Pána, 
aby od něj odešel, když řekl: ‚odejdi ode mě, Pane, neboť jsem člověk 
hříšný' a z toho stejného důvodu, pro který setník nechtěl, aby Pán vešel 
do jeho domu: ‚Pane, nejsem hoden, aby si vešel pod moji střechu.' 
Proto se Josef považoval za nehodného a hříšníka a řekl si, že člověk 
jako on by neměl žít pod jednou střechou s tak velkou a vznešenou 
ženou, jejíž úžasná a vyvýšená důstojnost ho naplňovala posvátnou 
úctou. Se strachem a chvěním viděl, že nese nejjistější znaky Boží 
přítomnosti, a když nemohl pochopit toto tajemství, chtěl od ní odejít. 
Petra vylekala velikost moci, setníka velebnost přítomnosti. I Josef jako 
člověk se bál novosti velkého zázraku, hloubky tajemství, a tak se 
rozhodl, že ji v tichosti propustí… 

V mystických zjeveních svaté Brigitě Švédské přeblahoslavená 
Panna hovořila o spravedlnosti a ústě, kterou svatý Josef projevoval 
poté, co zjistil, že je v požehnaném stavu: „Od chvíle, kdy jsem dala 
souhlas Božímu poslu, Josef vidouce, že jsem počala z moci Ducha 
Svatého a dítě v mém lůně roste, nevycházel z údivu. Jelikož neměl 
podezření na nic zlého, ale vzpomněl si na slova proroka, který 
předpověděl, že Syn Boží se narodí z panny, považoval se za 
nehodného sloužit takové matce, dokud mu anděl ve snu nepřikázal, 
aby se nebál, a s láskou mi sloužil.“ 



 

4. Den 

To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl 
Hospodin ústy proroka: ‚Hle, panna počne a porodí 
syna a dají mu jméno Immanuel,‘ to jest přeloženo 

‚Bůh s námi‘. Když se Josef probudil ze spánku, 
učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal 

svou manželku k sobě. Ale nežili spolu, dokud 
neporodila syna; a dal mu jméno Ježíš. Mt 1,20-25 

Blahoslavený William Joseph Chaminade, ctitel Panny Marie 
a svatého Josefa, který žil na přelomu 18. a 19. století, napsal: Naše 
budoucnost je v Josefových rukou. Josef, strážce svého Pána 
a Snoubenec své Královny, Josef, Ježíšův pěstoun a hlava Svaté rodiny, 
nás ve své laskavosti přijal za své děti a dovolil nám nazývat ho otcem. 

Marta Robinová se o roli svatého Josefa vyjádřila takto: Svatý 
Josef stojí v budoucnosti, nikoli v minulosti. Věřím tomu tím spíš, že 
jeho znovuobjevení bude naprosto normálním důsledkem prozření, 
které prožívá naše doba, totiž objevu Mariina duchovního mateřství. 
Když lépe nahlížíme vztah Maria – církev, objasňuje se nám také role 
svatého Josefa. 

Zajímavé je zaposlouchat se také do slov svatého Jana XXIII., 
který mluví o tom, jak poklady spojené s úctou ke svatému Josefu byli 
zvláštním způsobem vyhrazeny pro současnou dobu: V uctívání svaté 
Církve už od začátku Ježíš, Boží Slovo, které se stalo tělem, přijímal 
bohopoctu…. Maria, jeho Matka, se od nejstarších dob objevovala hned 
za ním… Ale Josef kromě několika odkazů roztroušených ve spisech 
církevních otců stál po dlouhá staletí v pozadí, ve své charakteristické 
skrytosti, téměř jako ozdobná postava v celkovém obraze Spasitelova 
života. Byl potřebný čas, aby úcta k němu přesáhla těchto pár pohledů 
a zakořenila v srdcích věřících a potom se rozvinula v podobě osobitých 
modliteb a opravdového smyslu pro důvěryplnou odevzdanost. 
Nesmírná radost z vylévání těchto nejhlubších pocitů srdce tolika 
přitažlivými způsoby byla vyhrazené pro současnou dobu… 



 

5. Den 

Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, 
která o něm slyšeli. A Simeon jim požehnal a řekl jeho 

matce Marii: „Hle, on jest dán k pádu i k povstání 
mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou 
vzpírat – i tvou vlastní duší pronikne meč – aby vyšlo 

najevo myšlení mnohých srdcí.“ Lk 2, 33-35 

Blahoslavený Bartoloměj Longo: O, nejcitlivější srdce svatého 
Josefa, které jsi podobné Mariinu něžnému srdci sdílelo zármutek 
nejsvětější matky, pověz mi, co jsi prožívalo, když jsi slyšelo strašné 
Simeonovo proroctví? S jakou odevzdaností jsi však přijalo z Božích 
rukou i meč bolesti pro naše dobro! Jak ti můžu vyjádřit svoji vděčnost? 
O, můj nejsladší svatý, chci napodobovat tvoji velkodušnost a na 
jakoukoli bolestnou zprávu povím spolu s tebou: Ať se stane Boží vůle. 

A svatý Peter Julián Eymard píše: Svatého Josefa můžeme 
nazvat mučedníkem skrytého života, neboť nikdo netrpět tak jako on. 
Ale proč tolik trýzně v jeho životě? Jednoduše proto, neboť čím je 
člověk světější, tím víc musí trpět z lásky k Bohu a pro jeho slávu. 
Utrpení je vzkvétáním Boží milosti v duši a vítězstvím lásky duše 
k Bohu. Proto svatý Josef, největší po Marii, trpět víc než všichni 
mučedníci. Jeho utrpení pramení z jeho hluboké, něžné a osvícené lásky 
k Ježíši a z jeho úcty vůči Panně Marii. Všichni vyvolení musí vyjít na 
Kalvárii a jen skrze rány na jeho rukou a nohou proniknout až 
k Ježíšovu srdci. Není to ani tak otázka pokání, jako spíše lásky, … Je 
tedy pravda, že čím více duše miluje, tím více trpí. Proto Kalvárie 
svatého Josefa trvala bez ustání celých třicet roků. Jako ten, kdo byl 
poctěný výsadou být Kristovým pěstounem, přijal do srdce kříž 
a namáhal se v jeho stínu do konce svého života. 
 

  



 

6. Den 

…hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve 
snu a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni 

do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť 
Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.“ On tedy 

vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta a 
byl tam až do smrti Herodovy. Tak se splnilo, co řekl 

Pán ústy proroka: ‚Z Egypta jsem povolal svého 
syna.‘ Mt 2, 13-15 

Sv. o. Pio: Svatý Josef s láskou a velkodušností, s jakou chránil 
Ježíše, bude chránit i vaši duši. Jako ho uchránil před Herodem, tak 
uchrání vaši duši před nejzákeřnějším Herodem: ďáblem! Jako se 
patriarcha Josef postaral o Ježíše, postará se i o vás a bude vám vždy 
pomáhat svým patronátem. Osvobodí vás od pronásledování zlého 
a pyšného Heroda a nedovolí, aby se vaše srdce odcizilo Ježíši. Ite ad 
Ioseph! Jděte k Josefovi s největší důvěrou, neboť se nepamatuji, že by 
sem něco žádal od svatého Josefa, co by sem hned nedostal. 

Svatý Joseph Marello: Buďte dobré mysli pod otcovským 
pláštěm svatého Josefa, na místě nejjistějšího útočiště ve zkouškách a 
útrapách. 

7. Den 

Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal 
je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci. 

A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu 
i lidem. Lk 2, 51-52 

Z textů svatého Josefa Maria Escrivy: Josef se staral o dítě, jak 
mu bylo přikázané. Odevzdával mu své pracovní zkušenosti, a tak ho 
naučil svému řemeslu, takže nazaretští sousedé budou Ježíše nazývat.... 
řemeslník a syn řemeslníka. Ježíš pracoval společně s Josefem 
v tesařské dílně. Kým musel být tento Josef a jaká milost v něm musela 
působit, že dokázal plnit úkol vychovávat Božího Syna!  



 

Ježíš se musel Josefovi podobat: v tom, jak pracoval a hovořil, 
v charakterových rysech. Ježíšův realizmus, jeho vnímavost na detail, 
způsob, jakým seděl u stolu a lámal chléb, jeho sklon využívat všední 
situace, aby dal poučení – to všechno odráží jeho dětství a Josefův 
vliv... 

V každodenním spolužití na zemi byl Josef Ježíšovým mistrem, 
plným něžné lásky a vždy ochotným zapřít sebe samého, aby se lépe 
postaral o Ježíše. Snad ro není důvod, abychom považovali tohoto 
spravedlivého muže, tohoto svatého patriarchu, ve kterém víra staré 
úmluvy přinášelí ovoce, za mistra duchovního života? Vnitřní život 
není nic jiného než neustálý a přímý rozhovor s Kristem, ve kterém se 
s ním sjednocujeme. A Josef nám má mnoho co povědět o Ježíši. Proto 
nikdy nezanedbávejte úctu k němu – Ite ad Ioseph (jděte k Josefovi) -, 
jak to křesťanská tradice vyjadřuje slovy Starého zákona. 

Mistr vnitřního života, dělník hluboko ponořený do své práce, 
Boží služebník v ustavičném spojení s Ježíšem: to je Josef. Ite ad 
Ioseph. Se svatým Josefem se křesťan naučí, co to znamená patřit Bohu 
a v plné míře zaujmou své místo mezi lidmi posvěcujíc svět. Poznejte 
Josefa a najdete Ježíše. Rozmlouvejte s Josefem a najdete Marii, která 
vždy rozlévá pokoj v té působivé nazaretské dílně. 

8. Den: 

Duše spravedlivých jsou však v Boží ruce 
a trýzeň smrti se jich nedotkne. Po malém utrpení 

dojdou velikého dobrodiní, neboť Bůh je vyzkoušel a 
shledal je hodnými sebe. V čas Božího navštívení 

zazáří a rozletí se jako jiskry po strnisku. 
Moudr. 3, 1.5.7 

Svatý Bernardi Sienský říká: Můžeme zbožně věřit, že ve chvíli 
smrti svatého Jozefa byli přítomní Ježíš a přeblahoslavená Panna, jeho 
manželka. Jak povzbudivé! Jaká útěcha se skrývá v těchto slovech! 
Kolik příslibů! Kolik je v nich světla a ohně! V této chvíli jeho 
přechodu do věčnosti, jakých odhalení o věčných dobrech se mu asi 
dostalo od jeho nejsvětější manželky a od Ježíše, nejmilovanějšího 



 

Syna! Ponechávám na vaši vlastní zbožnosti, abyste o tom všem 
rozjímali a uvažovali. 

A ctihodná Marie z Agredy: Láska je skutečným důvodem smrti 
svatého Josefa. 

Mnozí svatí věřili, že svatý Jozef byl vzatý do nebe i s tělem. Je 
možné k tomu nalézt několik důvodů a jeden z nich se nachází přímo 
v Novém Zákoně, kde se říká, že při Ježíšově smrti se země třásla 
a skály pukaly, otevřely se hroby a mnohá těla zesnulých svatých vstala 
z mrtvých. Vyšli z hrobů a po Kristově vzkříšení přišly do svatého 
města a ukázaly se mnohým.  

Uveďme také citát svatého papeže Jana XXIII. z homilie 
z 26. května 1960: Ježíšovo nanebevstoupení se týká i zesnulých ze 
Starého zákona, kteří byli nejblíže k Ježíši. Jmenujme dva, kteří s ním 
v životě byli v nejužším vztahu: Jan Křtitel, předchůdce, a Jozef 
z Nazaretu, jeho pěstoun a ochránce. Nanebevstoupení se týká i jich 
a můžeme v to zbožně věřit. Jim patří čest a výsada zažít takovou 
obdivuhodnou cestu do nebe. 

9. Den 

Z knihy Genesis: Josefova řeč se faraónovi 
i všem jeho služebníkům zalíbila. Farao svým 

služebníkům tedy řekl: „Zda najdeme podobného 
muže, v němž je duch Boží?“ Josefovi pak řekl: „Když 

ti to vše dal Bůh poznat, nikdo nebude tak zkušený 
a moudrý jako ty. Budeš správcem mého domu 

a všechen můj lid bude poslouchat tvé rozkazy. Budu 
tě převyšovat jen trůnem.“ Farao mu dále řekl: 

„Hleď, ustanovuji tě správcem celé egyptské země.“ 
…Sedm let hojnosti v egyptské zemi skončilo 

a nastalo sedm let hladu. Ve všech zemích byl hlad, 
ale v celé egyptské zemi měli chléb. Když všechen lid 

egyptské země začal hladovět a křičel k faraónovi 
o chléb, pravil farao celému Egyptu: „Jděte k 

Josefovi a učiňte, cokoli vám řekne.“ 
Gen 41, 38 41, 53-55 



 

Výňatky z knihy Života naší svaté matky Terezie: Za obhájce 
a pána jsem si vybrala slavného svatého Josefa a velmi jsem se mu 
svěřovala ve svých modlitbách… Až dosud si nevybavuji, že bych jej 
někdy o něco prosila a on by to neudělal. 

Je obdivuhodné, jak velké milosti mi Bůh prostřednictvím 
tohoto blaženého světce udělil; z jakých nebezpečí těla i duše mě 
vysvobodil! Jiným světcům totiž, jak se zdá, prokázal Pán tu milost, že 
pomáhají jen v jedné potřebě; s tímto slavným světcem mám však 
zkušenost, že pomáhá ve všech. A že nám tím Pán chce dát na 
srozuměnou, že jako mu byl On podřízen na zemi – vzhledem k tomu, 
že byl tento světec považován za jeho otce, ač byl jen pěstoun, mohl mu 
přikazovat – tak i v nebi koná vše, oč jej svatý Josef žádá… 

Chtěla bych všechny přesvědčit, aby tomuto slavnému světci 
projevovali úctu, a to na základě velké zkušenosti, kterou mám s tím, 
jaká dobra dokáže u Boha získat. Nepoznala jsem osobu, která by mu 
projevovala opravdovou úctu anebo zvláštní služby, a přitom bych na ní 
neviděla, že je pokročilejší v ctnosti. Duším totiž velmi prospívá, když 
se k němu utíkají. Připadá mi, že už po několik let vždy vidím, jak se 
uskuteční to, oč jej daný rok na jeho den prosím. A je-li snad prosba 
poněkud pokřivená, on ji narovná k mému většímu dobru. 

Pro lásku Boží prosím, aby to vyzkoušel, kdo by mi nevěřil, 
a z vlastní zkušenosti zjistí, jak velkým dobrem je utíkat se k tomuto 
slavnému Patriarchovi a mít k němu úctu… A kdo by snad nenašel 
učitele, který by ho učil vnitřní modlitbě, ať si za učitele vybere tohoto 
slavného světce a na této cestě nezbloudí. 

Novéna je sestavená převážně z citátů 
uvedených v knize Zasvätenie sa svätému Jozefovi od 
Donald H. Calloway MIC. Sestavila jsem ji pro mé 
spolusestry z Karmelu Matky Boží před slavností 
svatého Josefa 2023 a pro naše přátele s přáním, 

abychom se mohli společně spojit v modlitbě a zakusit 
blízkost našeho společného otce svatého Josefa, 
kterému novénu s láskou věnuji… Ite ad Ioseph! 

Pojďme k Josefovi! 

 


