
VYZNAČTE SI V KALENDÁŘI 

 
                  

    

BŘEZEN 
19. pátek  Slavnost sv. Josefa 
25. čtvrtek  Slavnost Zvěstování Páně 

Den modliteb za úctu k počatému životu 
a za nenarozené děti 

   POUTNÍ SLAVNOST VE VÁŽANECH 
28. neděle  Květná neděle 
   Křížová cesta v přírodě 

 
 
DUBEN 

1. čtvrtek  Zelený čtvrtek 
2. pátek  Velký pátek 
3. sobota  Bílá sobota 
4. neděle  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod 

velikonoční 
11. neděle  Neděle Božího milosrdenství 
   Cesta světla 
23. pátek  Svátek sv. Vojtěcha 
25. neděle  Svátek sv. Marka 
   POUTNÍ SLAVNOST NAŠÍ FARNOSTI 

 
 
KVĚTEN 

1. sobota  Svátek sv. Josefa, dělníka 
8. sobota  Panna Maria, Prostřednice všech milostí 
9. neděle  Svátek matek 
13. čtvrtek  Slavnost Nanebevstoupení Páně 
15. sobota  Den rodin 
23. neděle  Slavnost Seslání Ducha Svatého 
24. pondělí Památka Panny Marie, Matky církve 
27. čtvrtek  Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného 

kněze 
28. pátek  Noc kostelů 
30. neděle  Slavnost Nejsvětější Trojice 
31. pondělí Svátek Navštívení Panny Marie 
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podmínky získání odpustků K ROKU SVATÉHO JOSEFA 

  Z dekretu k roku sv. Josefa: 
 

U příležitosti jubilejního Roku ke cti svatého Josefa, 
vyhlášeného nejvyšším pontifikem Františkem, se uděluje 
zvláštní dar odpustků, aby se důstojně oslavilo 150. výročí 

dne, kdy byl svatý Josef vyhlášen patronem katolické církve. 
 

… Aby byla důvěra celé církve v jedinečný patronát opatrovníka 
dítěte Ježíše trvalá, nejvyšší pontifik František ustanovil, že 
od dnešního dne až do 8. prosince 2021 se bude slavit zvláštní 
Rok svatého Josefa, aby v něm všichni věřící v Krista mohli 
každý den upevňovat jeho příkladem svůj život z víry a v úplnosti 
plnit Boží vůli. 
 

… Dosažení tohoto velmi žádoucího cíle podpoří v první řadě dar posvátných 
odpustků, který Apoštolská penitenciárie tímto dekretem, vydaným podle 
úmyslu nejvyššího pontifika Františka, dobrotivě uděluje pro celý Rok svatého 
Josefa. 
Plnomocný odpustek se uděluje za obvyklých podmínek (svátostné 
vyznání, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl nejvyššího pontifika) věřícím 
v Krista, kteří se v duchu odvrátí od jakéhokoliv hříchu a budou se účastnit Roku 
svatého Josefa za okolností a způsoby, jak to určuje tato Apoštolská 
penitenciárie. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

— Svatý Josef, opravdový muž víry, nás povzbuzuje, abychom znova 
našli úzký synovský vztah s Otcem, 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. 
 

 — V evangeliu se svatému Josefovi dává titul „muž spravedlivý“ 
(Mt 1,19). Josef je opatrovník „důvěrného tajemství, které je v hlubině 
srdce a duše“ — má totiž účast na Božím tajemství, a je proto 
mimořádným patronem vnitřního prostoru člověka; pobízí nás, abychom 
znovu objevili sílu mlčení, prozíravosti a spolehlivosti při plnění svých 
povinností. Ctnost spravedlnosti, kterou Josef tak skvělým způsobem 
uplatňoval, je plné přilnutí k božskému zákonu, totiž zákonu 
milosrdenství, „protože Božímu milosrdenství přísluší naplňovat 
skutečnou spravedlnost“. A proto se bude moci dostat daru 
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plnomocného odpustku také těm, kdo podle příkladu svatého 
Josefa vykonají skutek milosrdenství — ať tělesný nebo duchovní.  
 
— 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.  
 
— Boží služebník Pius XII. ustanovil 1. května 1955 svátek svatého 
Josefa dělníka – „s tím úmyslem, aby všichni lidé viděli důstojnost práce 
a aby se jí 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.  
 
— 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 svatému Josefovi (v latinské tradici) nebo 
akathist ke svatému Josefovi, celý anebo aspoň jeho přiměřenou 
část (v tradici byzantské), anebo jinou zvláštní modlitbu 
ke svatému Josefovi z jiných liturgických tradicí, a to za církev 
pronásledovanou ad intra a ad extra a za ulehčení všem 
křesťanům, kteří trpí jakýmkoli druhem pronásledování. 
 

— Pro opětovné potvrzení všeobecného patronátu svatého Josefa 
v církvi uděluje tato Apoštolská penitenciárie – kromě 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 „Ad te, beate Ioseph“ 
[K tobě, svatý Josefe], zvlášť o výročních dnech 19. března 
a 1. května, o svátku Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa, v neděli 
svatého Josefa (v byzantské tradici), devatenáctého dne 
kteréhokoliv měsíce a o každé jednotlivé středě, která je podle 
zvyku v latinském ritu zasvěcena památce tohoto světce. 
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POZVÁNKY 

 
 

SOUKROMÁ ADORACE 
Každou sobotu 8:00 až 17:00 vystavenou Nejsvětější svátostí v našem 
kostele. 
Zapisujte se do tabulky na farních stránkách nebo v kostele. 
 

Pravidelné Křížové cesty v postní době 
Čtvrtek a pátek 16:40 
Neděle 14:30 
 
➔ Na farních stránkách najdete 

„Naši křížovou cestu“ – fotografie všech 

zastavení křížové cesty z našeho kostela 
v celé své kráse. Můžete využít pro své 
domácí pobožnosti. 

➔ Velké množství rozmanitých textů k modlitbě křížové cesty najdete 
na pastorace.cz. 

 

POSTNÍ NÁSTĚNKA 
Zastavte se v kostele u postní nástěnky a pomozte zaplnit její dolní 
polovinu – svými postními příspěvky (fotky, obrázky, výtvory, texty, 
úvahy) – zkrátka a dobře: jak prožíváte postní dobu u vás doma… Díky! 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 
 
 
 

Svatý Josefe, 
 

oroduj za nás! 


