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Metodika – Svatý Josef v litaniích – pro děti od 9. let 

Úvod: 

Na úvod se dětí zeptáme, zda vědí, co jsou to litanie a zda-li se je již někdy modlily a kde.  

Bude-li třeba, dovysvětlíme: 

Litanie – je to prosebná modlitba, skládající se z krátkých výzev (invokací). Je to vlastně vytrvalá prosba. Obracíme 
se v ní na Boha Otce, Syna, Ducha Svatého, Pannu Marii nebo na svaté. 

V běžném životě se s něčím, co se litaniím podobá, můžeme setkat u zamilovaných, nebo u rodičů malých dětí: 
jedná se o mnoho krásných oslovení, která následují jedno za druhým. Samozřejmě nikoho ani nenapadne dávat 
těmto slovním projevům název litanie. 
Je to soubor zvolání (tzv. invokací), nahromaděných na počest jedné osoby či jejích vlastností (např. Otce, Syna, 
Ducha Svatého, nebo Panny Marie a svatých). Tato zvolání mají charakter naléhavé prosby, úpěnlivého vzývání. 
 Litanie je tedy především modlitbou zamilovaných. Těžiště této modlitby (jako ostatně každé jiné) je ve vztahu. 
Neznamená to ale, že litanie má význam jen jako vyjádření citu, kterým srdce přetéká…invokace (= zvolání) církví 
schválených litanií mají velmi solidní teologický základ, dlouhou tradici, lze nad nimi meditovat. Ten, kdo vřelými 
city nepřetéká, může s úspěchem rozjímat nad jejich významem a přiblížit se tak Bohu, Panně Marii,…  

Pomůcky: tužky, papíry, pastelky, příloha č. 1 – Litanie ke sv. Josefovi, příloha č. 2 – Biblické texty, příloha č. 3 - 

Pětilístek 

Scénář: 

Rozdáme text litanií viz příloha č. 1. Děti mohou pracovat samostatně nebo ve skupinách. Podle vlastního 

uvážení rozdělí text na základě témat, která v jednotlivých částech „vidí“ a dají jim svůj název. Poté si 

vzájemně sdělí své výsledky a mohou je okomentovat. Návrh na rozdělení témat najdete na konci textu.  

Co se o sv. Josefovi dozvídáme z dané modlitby? Děti si vyberou 1 – 5 charakteristik z jednotlivých invokací, které 

je oslovily a napíší, co je k dané charakteristice napadne.  

Rozdáme biblické texty viz příloha č. 2.  

Děti si texty přečtou a mohou s nimi pracovat několika způsoby: 

 Snaží se najít invokaci, která vystihuje daný biblický text. K jednotlivým biblickým textům lze přiřadit i více 

invokací.  

 Rozdělí si příběh na důležité části (momenty, situace) a každou situaci postupně namalují, může nám tak 

vzniknout např. komiks.  

 Konkrétní biblický příběh přehrají jako pantomimu a ostatní hádají, o jaký příběh se jedná a který biblický 

úryvek mu odpovídá.  

 Děti se stanou reportéry, kteří byli osobně dané události přítomni a napíší o tom zprávu do novin nebo na 

internet, mohou také vytvořit vstup do živého televizního vysílání.  

 Vžijí se do jedné z postav a příběh převypráví z jejího pohledu.  

Na závěr vedeme s dětmi diskuzi o tom, v čem nás může sv. Josef inspirovat, co nás oslovilo z jeho života.   

Téma můžeme shrnout formou aktivity Pětilístek – viz příloha č. 3. 
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LITANIE K SV. JOSEFOVI 
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, 
smiluj se nad námi. Bože Duchu svatý, smiluj se nad námi. 
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi. 

Bůh je náš Otec 
(Obracíme se k Bohu) 

Svatá Maria, oroduj za nás. 
Svatá Boží Rodičko, 
Svatá Panno Panen, 

Maria – největší z žen 
(Prosby k Panně Marii) 

Svatý Josefe, oroduj za nás. 
Nejčistší ženichu Panny Marie, 
Věrný pěstoune Kristův, 
Vyvolený ochránce svaté Rodiny, 
Slavný patriarcho, 
Pravý potomku krále Davida, 
Ozdobo Starého Zákona, 
Muži podle srdce Božího, 
Muži Bohu i lidem milý, 
Muži spravedlivý, 
Muži bohabojný, 
Muži opatrný a moudrý, 
Příklade manželů, 
Ctiteli tajemství Božího, 
Obhájce Božího Syna, 
Ochránce nevinnosti Panny Marie, 
Zrcadlo pokory a trpělivosti, 
Příklade pracovitosti, 
Vzore všech ctností, 
Ozdobo nebeské církve, 
Věrný pomocníku ve všech potřebách, 
Mocný přímluvce u Boha, 
Zvláštní patrone umírajících, 
Vyvolený ochránce svaté církve, 

Svatý Josef – muž všech cností 
(charakteristika sv. Josefa – jaký sv. Josef je) 

Pro svou svatost, 
Pro své velké zásluhy, 
Pro své čisté zasnoubení, 
Pro své neposkvrněné panictví, 
Pro své společenství s Pannou Marií, 
Pro své andělské poselství, 
Pro svou uctivost k Matce Boží, 
Pro své svaté putování do Betléma, 
Pro náročný útěk do Egypta, 
Pro svůj radostný návrat, 
Pro bolestnou ztrátu dvanáctiletého Ježíše, 
Pro jeho radostné nalezení v Chrámě, 
Pro svou nebeskou slávu, 

Svatý Josef – muž, který umí řešit problémy 
(Sv. Josef, který zvládá náročné životní situace) 

Abychom se vždy a ve všem vůli Boží podřídili, 
Abychom čest a dobré jméno své i bližních bránili, 
Abychom se každé nečistoty varovali, 
Abychom se na věčnost v Boží milosti odebrali, 
Abychom byli v hodině své smrti svátostmi obdařeni, 
Abychom umřeli ve společenství Ježíše a Marie, 
Abychom se po smrti s tebou shledali, 

Svatý Josef – pomáhající 
(prosby, které se týkají nás lidí) 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.).  
Modleme se: Na přímluvu svatého Josefa pokorně prosíme, všemohoucí 
Bože, o živou víru, pevnou naději a účinnou lásku k tobě, abychom vždy 
byli ochotni přijmout tvou svatou vůli. Dej nám také útěchu v zármutcích 
a šťastnou hodinu smrti. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky 
věků. Amen. 

Svatý Josef – přímluvce 
(závěrečná prosba k Bohu) 

 
 
 

 


