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Roku 1870 bl. papež Pius IX., prohlásil dekretem „Quemadmodum 

Deus“ sv. Josefa patronem katolické církve. Papež František 

ustanovil, že od 8. prosince 2020 do 8. prosince 2021 se bude slavit 

zvláštní Rok svatého Josefa. 

Možnost získání plnomocných odpustků 

Dar posvátných odpustků se uděluje pro celý „Rok sv. Josefa“ za 

splnění obvyklých podmínek (sv. smíření, přijetí eucharistie  

a modlitba na úmysl svatého otce) věřícím v Krista, kteří se v duchu 

odvrátí od jakéhokoliv hříchu a budou se účastnit Roku sv. Josefa za 

okolností a způsoby, jak to určuje tato Apoštolská penitenciárie: 

a) Sv. Josef, opravdový muž víry, nás povzbuzuje, abychom 

obnovili svou věrnost modlitbě, disponovali se  

k naslouchání a s hlubokým rozlišováním odpovídali na Boží 

vůli. Plnomocný odpustek se proto uděluje všem, kdo budou 

aspoň půl hodiny meditovat o modlitbě Páně nebo se aspoň 



jeden den budou účastnit pobytu v duchovním ústraní, který 

bude obsahovat meditaci o svatém Josefovi. 

b)  V evangeliu se sv. Josefovi dává titul „muž spravedlivý“  

(Mt 1,19). Josef, opatrovník důvěrného tajemství, které je  

v hlubině srdce a duše, nás pobízí, abychom znovu objevili 

sílu mlčení, prozíravosti a spolehlivosti při plnění svých 

povinností. A proto se bude moci dostat daru plnomocného 

odpustku také těm, kdo podle příkladu sv. Josefa vykonají 

skutek milosrdenství – ať tělesný nebo duchovní. 

c) Zvláštním znakem Josefova povolání bylo, že se stal 

opatrovníkem Svaté rodiny z Nazareta, snoubencem 

blahoslavené Panny Marie a Ježíšovým otcem z hlediska 

zákona. Aby byly všechny křesťanské rodiny naléhavě 

povzbuzeny k tomu, aby znova tvořily příklad důvěrného 

společenství, lásky a modlitby, který byl plně přítomen  

u Svaté rodiny, uděluje se plnomocný odpustek věřícím, 

kteří se v rodinách nebo jako snoubenci pomodlí posvátný 

růženec. 

d) Boží služebník Pius XII. ustanovil 1. května 1955 svátek  

sv. Josefa dělníka – s tím úmyslem, aby všichni lidé viděli 

důstojnost práce a aby se tak inspiroval sociální život  

a příslušné zákony založené na rovném rozdělení práv  

a povinností. Plnomocný odpustek tedy bude moci obdržet 

každý, kdo každý den svěří své snažení pod ochranu svatého 

Josefa, a kterýkoli věřící, který bude přímluvu nazaretského 

dělníka vzývat v tom smyslu, aby každý, kdo si hledá práci, ji 

byl schopen najít a aby práce všech byla důstojnější. 



e) Svatá rodina na útěku do Egypta nás učí, že Bůh je tam, kde 

je člověk v nebezpečí, tam, kde člověk trpí, kde utíká, 

zakouší odmítání a opuštěnost. Plnomocný odpustek se tedy 

uděluje věřícím, kteří se pomodlí litanie ke sv. Josefovi, a to 

za církev pronásledovanou a za ulehčení všem křesťanům, 

kteří trpí jakýmkoli druhem pronásledování. 

Pro opětovné potvrzení všeobecného patronátu sv. Josefa v církvi 

uděluje tato Apoštolská penitenciárie (kromě výše uvedených 

okolností) plnomocný odpustek věřícím v Krista, kteří se pomodlí 

některou platně schválenou modlitbu nebo učiní úkon zbožnosti ke 

cti svatého Josefa, např. se pomodlí „K tobě, svatý Josefe“, zvlášť  

o výročních dnech 19. března a 1. května, o svátku Svaté rodiny 

Ježíše, Marie a Josefa, devatenáctého dne kteréhokoliv měsíce  

a o každé jednotlivé středě, která je podle zvyku v latinském ritu 

zasvěcena památce tohoto světce. 

V dnešním ohrožení veřejného zdraví se dar plnomocného 

odpustku vylévá co největší měrou na seniory, nemocné, umírající 

a na všechny, kteří z legitimních důvodů nemohou vycházet, 

jestliže se zřeknou jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit, jakmile 

to bude možné, tři obvyklé podmínky, a u sebe doma nebo na 

jiném místě, kde je zadržuje nějaká překážka, se pomodlí modlitby 

ke cti sv. Josefa, útěchy nemocných a patrona dobré smrti,  

a s důvěrou obětují milosrdnému Bohu své bolesti nebo nesnáze 

svého života.  

(zkrácená verze) 

Více na:  www.cirkev.cz/cs/aktuality/201218dekret-apostolske-

penitenciarie-k-roku-sv-josefa 

http://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201218dekret-apostolske-penitenciarie-k-roku-sv-josefa
http://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201218dekret-apostolske-penitenciarie-k-roku-sv-josefa


Modlitba ke sv. Josefovi 

 

 „Svatý Josefe, buď nám na naší pouti životem, příkladem, pomocníkem 

i ochráncem, abychom se od Tebe učili, jak přistupovat k životu, jakou 

řečí hovořit k tomuto světu a ke každému člověku zároveň. Amen.“ 

 

 

„Učme se od sv. Josefa, jenž znal těžké chvíle, ale nikdy neztratil 

důvěru, a proto je uměl překonávat.“ 

(papež František) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.kaplanivnemocnici.cz 

 


