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Den: Sobota 19. březen 2016 

Svátek/důvod: Slavnost sv. Josefa 

Typ akce: Mše svatá 

Celebrant: P. Jiří Svoboda, kanovník metropolitní kapituly u sv. Víta 

Začátek akce 

(T): 
Bohoslužba začíná v 18.00 hodin 

Typ zvonění: Mimořádné malé zvonění (bez zvonu Zikmund) 

Průběh 

zvonění: 

► Plánovaný průběh zvonění před akcí (bohoslužbou), která začíná 
v 18:00, je následující (začátek T-15min): 

 

17:45 – přesně - ZAČÁTEK ZVONĚNÍ - začíná zvonit zvon Ježíš, Marie 

a Josef, končí společně se všemi zvony 

17:47 – začíná zvonit zvon Dominik a Jan Křtitel, končí společně se všemi 
zvony 

17:50 – zvon Václav – začíná zvonit, končí společně se všemi zvony 

18:00 – přesně – KONEC ZVONĚNÍ - končí všechny zvony najednou 

 

► Poznámky: 

a) Konečný průběh/konec zvonění bude upřesněn/potvrzen před 
vlastním zvoněním/změny vyhrazeny. 

b) Zvon Zikmund nezvoní! 

Hudba Pražský katedrální sbor                                                  

Přílohy: 

Sv. Josef 

Pocházel z královského rodu Davidova a v evangeliu je 
nazván mužem spravedlivým. Bohem byl vyvolen za 
snoubence Panny Marie. V jejich ctnostném 
manželství jim byla pojítkem Boží láska, která je 
obdařila zázračně počatým plodem, jenž se stal naší 
spásou. Jejich život nebyl snadný, ale naopak, protože 
ke spáse nevede cesta pohodlím. Přesto je plná radosti, 
neboť je to cesta víry, plná lásky a života ve spojení 
s Bohem. Sv. Josef zemřel v Nazaretě první pol. I. stol., 
ještě před veřejným vystoupením Pána Ježíše.  

Od r. 1654 je sv. Josef patronem Čech i jiných zemí, posléze celé církve, jmenovitě 
zvláště karmelitánů; manželů a křesťanských rodin, dětí, mládeže, sirotků; těch kdo žijí 
v panenství; dělníků, řemeslníků, tesařů, truhlářů, dřevorubců, kolářů, inženýrů, 
hrobníků, vychovatelů; cestujících; vyhnanců, umírajících. Je vzýván při očních 
onemocněních; při pokušeních; v zoufalých situacích i při bytové nouzi a zvláště je 
patronem dobré smrti. Josefovy atributy jsou: dítě Ježíš, hůl, koš, lilie, tesařské 
a truhlářské nástroje  
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Sv. Josef s malým Ježíškem. Guido Reni (1575–1642), olej z roku 1640 má rozměry  
89,9 x 72,4 cm a je umístěn v Museum of Fine Arts v americkém Houstnu. 

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA 

Budu dnes usilovat o některou konkrétní ctnost sv. Josefa.  

Svatý Josefe, uč nás Boha milovat a hříchu se vždy varovat, ať žĳeme zde na světě jako Ježíš a 

Maria s tebou v Nazaretě.  

Ježíši, Maria, Josefe, miluji vás, zachraňte duše!  

K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. Když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou 

snoubenku, žádáme s důvěrou i od tebe ochranu. Pro lásku, která tě pojila s neposkvrněnou 

Pannou a Bohorodičkou, a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Ježíše, pokorně prosíme: 

shlédni milostivě na dědictví, které si Ježíš Kristus získal svou krví, a přispívej nám v našich 

potřebách svou mocnou přímluvou. Starostlivý strážce svaté rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše 
Krista. Odvrať od nás, laskavý otče, všechnu nákazu bludů a mravní zkaženosti. Náš mocný 

ochránce, milostivě nám z nebe pomáhej v tomto boji s mocnostmi temna a jako jsi kdysi 

vysvobodil Ježíše z nebezpečí života, tak nyní braň církev Boží proti úkladům nepřátel a proti 

všemu protivenství. Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu a s 

tvou pomocí svatě žili, zbožně zemřeli a dosáhli věčné blaženosti v nebesích. Amen.  

Z kancionálu k sv. Josefovi po růžencové pobožnosti.  

"Všemohoucí Bože, Tys povolal svatého Josefa, aby už od počátku chránil dílo našeho 

vykoupení; dej, ať Tvá církev s jeho pomocí věrně plní svůj úkol při uskutečňování díla spásy. 

Skrze Krista, našeho Pána. Amen."  

Závěrečná modlitba z breviáře. 

(zpracováno s využitím otevřených zdrojů, ilustrace - Wikimedia Commons, CC-BY-NC-SA) 

 


