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JEŽÍŠOVA PĚSTOUNA. 
 

„Dar zvláštních odpustků“ 
 
Apoštolský list „Patris corde“ doprovází dekret apoštolské penitenciárie, který 
ohlašuje zvláštní „Rok sv. Josefa“ vyhlášený papežem Františkem a stanovuje 
podmínky pro získání odpustků. 
 
Dar plnomocných odpustků lze získat za obvyklých podmínek, mezi které patří 
svátostná zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. Věřící musejí 
odmítnout veškerou zálibu v hříchu a zúčastnit se akcí spojených s Rokem sv. Josefa 
při příležitostech určených Apoštolskou penitenciárií. 
 
Plnomocné odpustky může získat ten, kdo  

se nejméně na 30 minut zastaví v rozjímání nad modlitbou Otče náš nebo se 
zúčastní duchovních cvičení či jednodenního soustředění zahrnujícího meditaci nad 
postavou Mariina snoubence. 
během tohoto roku po příkladu sv. Josefa vykoná skutek tělesného či duchovního 
milosrdenství (např.: sytit hladové, navštěvovat nemocné, modlit se k Bohu za živé a 
zemřelé, dobře radit pochybujícím, těšit zarmoucené, trpělivě snášet křivdy, odpouštět 
ubližujícím/urážky). 

Dále mohou plnomocné odpustky získat  

rodiny nebo snoubenci, kteří se společně modlí růženec. 
ti, kdo svěří svou každodenní práci sv. Josefovi. 
ti, kdo se pomodlí litanie ke sv. Josefu nebo jakoukoli jinou modlitbu ke sv. 
Josefu, podle vlastní liturgické tradice, na úmysl pronásledované církve a za posilu 
pro křesťany vystavené různým formám útlaku. 
staří lidé, nemocní, umírající a ti, kteří nemohou vycházet z domova. Podmínkou 
v těchto případech je odmítnutí záliby v hříchu, úmysl dostát všem stanoveným 
podmínkám, jakmile to situace dovolí a modlitba ke cti sv. Josefa spojená s obětí 
vlastního utrpení. 
 
Jako zvláště vhodné příležitosti získání plnomocných odpustků se zmiňují svátky ke 
cti sv. Josefa, tedy 19. března a 1. května, ale také svátek Svaté rodiny, Neděle sv. 
Josefa podle byzantské tradice, 19. den každého měsíce a každá středa, která je v 
latinské církvi tradičně zasvěcená sv. Josefu. 
 

Svatý Josefe, oroduj za nás! 



Modlitby ke sv. Josefovi  
z listu Svatého otce Františka „Patris Corde“ 

 
Buď pozdraven, ochránce Vykupitele, 

a snoubenče Panny Marie. 
Tobě svěřil Bůh svého Syna, 

v tebe vložila Maria svou důvěru. 
S tebou se Kristus stal člověkem. 
Ó svatý Josefe, buď otcem i nám 

a veď nás cestou života. 
Vypros nám milost, milosrdenství a odvahu, 

a ochraň nás před každým zlem. Amen. 
 
 

Vznešený patriarcho, svatý Josefe, který můžeš učinit to, co je nemožné, 
pospěš mi na pomoc v této chvíli neklidu a těžkostí. 

Přijmi pod svou ochranu obtížné a svízelné situace, které ti svěřuji, 
aby dosáhly šťastného řešení. 

Můj milovaný otče, v tebe skládám celou svoji důvěru. 
Ať mi neříkají, že jsem tě vzýval nadarmo, 

a poněvadž s Ježíšem a Marií můžeš všechno, 
ukaž mi, že tvoje dobrota je tak velká jako tvoje moc. 

Amen. 
 


