
14. Patrón dobrej smrti 
Mária a Ježiš pri svojom ochrancovi 

 
Dnes by sme vám chceli porozprávať o Jozefovej smrti. Evanjelisti síce nepíšu, kedy 

presne Jozef zomrel, ale muselo to byť vtedy, keď žil v Nazarete spolu s Máriou a Ježišom. 
Lebo potom, keď Ježiš bol už dospelý, Evanjelium ani raz nespomína Jozefa. Jozef umieral v 
prítomnosti Ježiša a Márie. Preto sa stal aj patrónom dobrej smrti. V mnohých farnostiach 
fungujú tzv. bratstvá dobrej smrti, ktoré sa modlia za to, aby ľudia umierali pripravení na smrť, 
čiže zmierení s Bohom i ľuďmi, oslobodení od ťažkého hriechu. Prosia o príhovor sv. Jozefa. 
Je taký veľmi starý príbeh o smrti sv. Jozefa. Prečítajte si ho. 

Úryvok z knihy Tieň otca: 

Jozef dostal od anjela správu: tento rok zomrieš. Toto posolstvo vystrašilo Jozefa, preto 
sa vybral do chrámu, aby činil pokánie a modlil sa. Po návrate do Nazareta ochorel a nahlas si 
spytoval svedomie za všetky svoje skutky. Stále myslel na to, že keď sa dozvedel, že Mária 
čaká dieťa, chcel ju prepustiť. Keď uvidel Ježiš ležiaceho Jozefa naplneného strachom, podišiel 
k nemu a povedal: Buď pozdravený, môj milovaný otec Jozef. Buď pozdravený, môj milovaný 
synu! Moja duša sa upokojila, keď som začul tvoj hlas - povedal Jozef. Potom poprosil Ježiša, 
aby vypočul jeho hriechy. Vypočuj ma dnes, svojho sluhu, keď ťa prosím a vylievam pred tebou 
slzy. Vyznávam, že moje srdce zmýšľa príliš ľudsky o tvojej matke. Vyznávam, že raz som ťa 
vyťahal za uši, keď si bol malým dieťaťom. Ježiš, keď počul toto vyznanie, rozplakal sa. 
Podišiel k matke, upokojil ju a vysvetlil jej, že smrť je vládkyňou celého ľudstva a preto umrie 
Jozef, a aj ona umrie, ale ich smrť nie je smrťou, ale večným životom. Umrie aj Ježiš kvôli 
svojmu smrteľnému telu, ktoré má. Potom spolu s Máriou bdeli pri Jozefovej posteli. Ježiš sa 
posadil k jeho hlave a Mária k jeho nohám. Jozef už nebol schopný rozprávať, ale hľadel na 
nich doširoka otvorenými očami. Ježiš držal jeho ruky a v poslednej hodine prednášal modlitbu  
Nebeskému Otcovi. Prosil, aby poslal archanjela Michala a Gabriela a celý anjelský chór, ktorý 
odvedie Jozefovu dušu do krajiny smrti. Otče, buď milosrdný k duši môjho otca Jozefa, keď 
príde do tvojich svätých rúk, lebo je to hodina, v ktorej potrebuje tvoje milosrdenstvo. Anjeli 
vzali dušu sv. Jozefa, a archanjel Michal a Gabriel na Ježišov príkaz strážili ho na ceste k 
Otcovi. Ježiš podišiel k telu, zatlačil viečka svojho otca a zatvoril jeho ústa. Potom sa pomodlil 
nad jeho telom. Požehnal Jozefa zvláštnym požehnaním a ubezpečil, že ak dá niekto svojmu 
synovi meno Jozef, jeho dom bude požehnaný a ten dom nenavštívi ani hlad ani mor.  

Nevieme, či to skutočne takto bolo. Ale môžeme si predstaviť, že Jozef mohol 
podobným spôsobom umierať. Ale čo je dôležité? Jozef bol pripravený na stretnutie s Bohom 
vo chvíli umierania. Vyznal svoje hriechy, ľutoval svoju nedokonalosť. Rozlúčil sa so svojimi 
milovanými pokladmi, ktorým slúžil, čiže s Máriou a Ježišom. Odchádzal do neba obklopený 
modlitbami a láskou. Milovaní, dnes, pred Vianocami nikto z nás nemyslí na smrť, ale smrť je 
súčasťou života a sv. Jozef je patrónom dobrej smrti. Nevieme, koľko dní, mesiacov a rokov 
máme ešte pred sebou, ale je dobré prosiť sv. Jozefa o šťastnú hodinu smrti a modliť sa za tých, 
ktorí práve v tejto hodine zomierajú. Veríme, že smrť je návratom do Otcovho domu. Preto sú 
kresťania odvážni a neboja sa prosiť za dobrú smrť. 
 
Otázky: 
1. V ktorom meste zomrel sv. Jozef?  
2. Kto bol pravdepodobne pri Jozefovom umieraní?  
3. Prečo je sv. Jozef patrónom dobrej smrti 
 
Úlohy: 
1. Spoločne s rodinou sa pomodlite k sv. Jozefovi za dobrú smrť pre tých, ktorí zomrú v 

najbližšom čase. 
 

Obrázok: 
14 Jozef umiera v prítomnosti Márie a Ježiša. 


