
15. Mocný orodovník v každej záležitosti 
Svätý Jozef 

 

Prežívame posledné hodiny pred oslavou, keď budeme pozvaní ako hostia na Ježišove 
narodeniny. Maličký Ježiš bol na svete už pred svojím narodením. Nosila ho pod srdcom Panna 
Mária a už vtedy sa ľudí dotýkalo jeho požehnanie. Ježiša ešte nebolo vidieť a Alžbeta už 
vedela, že Mária je matkou jej Pána. Hovorí jej: „Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána 
prichádza ku mne?” A hovorí slová, ktoré sa potom stanú súčasťou modlitby Zdravas Mária. 

Boh chce, aby sme sa za seba navzájom modlili. Ale zvláštnu silu má modlitba ľudí, 
ktorí Boha najviac milujú, čiže modlitba svätých, ktorí sú už v nebi. V jednej z eucharistických 
modlitieb sa kňaz takto obracia na Boha.: “Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre 
teba, aby sme dostali dedičstvo s tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou 
Máriou, Božou Rodičkou, so svätým Jozefom, jej Ženíchom, s tvojimi svätými apoštolmi a 
slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako úfame, ustavične pomáhajú svojím 
orodovaním u teba.“ Vždy, keď sa modlíme Zdravas Mária, obraciame sa na Boha 
prostredníctvom Márie. V druhej časti modlitby prosíme Máriu: „Oroduj za nás”. Týmto 
spôsobom sa obraciame aj na iných svätých. Bohu nehovoríme “oroduj za nás”, lebo Boh sa k 
nikomu nemodlí, my sa modlíme k nemu.  

Ochranu sv. Jozefa pociťujú dokonca celé skupiny ľudí, tak ako sa to stalo aj kňazom 
počas vojny, keď boli uväznení v koncentračnom tábore v Dachau.Tento príbeh sa stal v čase, 
keď sa 2. svetová vojna blížila ku koncu. Takmer celá Európa bola oslobodená od Nemcov, ale 
Dachau bolo stále v ich zajatí. V tomto koncentračnom tábore boli vo veľmi ťažkých 
podmienkach okrem iných väzňov aj mnohí kňazi, väčšinou z Poľska. Keď sa front približoval 
k Dachau, situácia bola kritická. Nacisti začali vyvádzať skupiny väzňov a strieľať ich za 
táborom. Kňazi, keď videli, čo sa deje, rozhodli sa modliť  novénu k sv. Jozefovi. Deväť dní 
prosili sv. Jozefa o zázrak prežitia. Posledný deň novény 800 kňazov a veriacich sa pomodlili 
úkon zasvätenia ochrane sv. Jozefa. Väzni sa dohodli, že po oslobodení budú šíriť úctu k sv. 
Jozefovi a budú putovať do jeho Svätyne v Kališi v Poľsku. Nevedeli, že ich rozsudok bol už 
vydaný. Heinrich Himmler, veliteľ nacistov vydal tajný rozkaz, v ktorom rozkázal zlikvidovať 
tábor. Znamenalo to, že všetci väzni majú byť zabití. Dňa 29. apríla na tento príkaz mali vkročiť 
do koncentračného tábora vojaci a všetko zrovnať so zemou – budovy spolu s ľuďmi. 
Neočakávane z viacerých strán, niekoľko hodín pred plánovanou akciou prišli Američania. 
Odohralo sa to tak rýchlo, personál tábora nestihol utiecť. Po oslobodení tábora spievali kňazi, 
aj ostatní veriaci z vďačnosti Pánu Bohu hymnus “Te Deum”. Nepochybovali o tom, že prežili 
vďaka orodovaniu sv. Jozefa. 

Svätý Jozef prichádza na pomoc nielen v takých dramatických chvíľach, ale aj v 
bežných životných situáciách, takých akými sú nájdenie si práce alebo bytu. Mnoho ľudí, ktorí 

prosia sv. Jozefa o pomoc to robia podobným spôsobom, ako my - posielajú mu listy. 

 
 

Otázky: 

1. Ako voláme svätého v nebi, ktorý oroduje za nás?  

2. Ako sa volal koncentračný tábor, v ktorom boli väznení kňazi, ktorí sa zverili do ochrany 

sv. Jozefa?  

Úlohy: 

1. Opýtaj sa rodičov, v ktorej domácej alebo rodinnej záležitosti potrebujú výnimočnú pomoc. 

2. Navrhni im spoločnú modlitbu k sv. Jozefovi o ochranu a pomoc. 

Obrázok: 

15. Mocný orodovník v každej situácii 

 


