
 
Novéna ke sv. Josefovi  
o požehnání našeho společného setkání na Sv. Hostýně. 

Denní modlitba otců… 

Svatý Josefe, 

Ty jsi vzorem a patronem všech otců. Nauč nás křesťansky 
chápat naše povinnosti. Přimlouvej se za nás u Boha, aby 
naplnil opravdovou radostí srdce rodičů, kteří odevzdávají 
život svým dětem, aby nám otcům pomohl starat se o svoje 
rodiny tak, jako si se staral Ty o Svatou rodinu v Nazaretě, 
a abychom dokázali žít svůj rodinný život s Ježíšem. Vypros 
nám, aby nás žádné životní překážky nedokázaly vzdálit od 
Boha, a aby neochladla naše láska. Svatý Josefe, svěř Bohu 
všechny otce, kteří se starají o svoje rodiny, a zejména ty, 
kteří svoje povinnosti vykonávají s obtížemi. Především Ti 
svěřujeme prosbu o poznání Boží vůle a světlo vedení Ducha 
Svatého pro všechny muže, které Pán do našeho 
společenství Modliteb otců povolal a prosíme o požehnání 
našeho společného setkání na Svatém Hostýně. 

 Otče náš, … 

 Zdrávas Maria, ... 

Sláva Otci, .... 
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Novéna ke sv. Josefovi o požehnání našeho 
společného setkání na Sv. Hostýně. 

Denní modlitba otců 
Pane, náš Bože, děkujeme Ti za dar otcovství. 
Prosíme Tě o pomoc, když máme potíže, a když 
selháváme ve svém poslání 
milovat a chránit naše rodiny. 
Chceme se odvrátit od věcí, které nás od Tebe oddělují. 
Prosíme Tě, provázej nás v našem životě a veď nás 
ve všem, co děláme. 
Pane, dej nám radu a sílu, abychom naplnili naše 
poslání a přijali naše pravé místo ve společnosti 
jako otcové podle příkladu sv. Josefa,  
muže Panny Marie. 
Prosíme Tě, Pane, o ochranu všech žen a dětí, které jsi 
svěřil do naší péče. 
Prosíme Tě, chraň je před jakýmkoliv zlem a špatnými 
vlivy. 
Pane, prosíme, žehnej Modlitbám matek, Modlitbám 
otců a Dětem víry, 
ať nás všechny i nadále vede Duch Svatý. 
Amen. 
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