
O, sveti Jožef, tvoja zaščita je tako velika, tako 
močna, tako učinkovita pred Božjim 
prestolom, vate polagam vse svoje želje in 
hrepenenja. 

O, sveti Jožef, pomagaj mi s svojo mogočno 
priprošnjo, naj mi tvoj nebeški Sin nakloni 
duhovni blagoslov, po Jezusu Kristusu, 
Gospodu našem, da bom lahko s pomočjo 
tvoje nebeške moči hvalil in častil najbolj 
ljubečega Očeta. 

O, sveti Jožef, nikoli se ne 
utrudim, ko premišljujem o 
tebi in Jezusu, ki spi v tvojem 
naročju; ne upam se ti 
približati, dokler počiva ob 
tvojem srcu. Močno Ga stisni 
tudi v mojem imenu, nežno Ga 
poljubi na glavo in Ga prosi, 
naj mi ta poljub vrne ob uri 
moje smrti. Sveti Jožef, 
priprošnjik za srečno zadnjo 
uro, prosi za nas. Amen. 
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