
APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIE 

 

 

DEKRET 

 

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 

 

Dnes se připomíná, že uplynulo 150 let od chvíle, kdy blahoslavený papež Pius IX., pohnut 

těžkým a smutným dobovým postavením církve pronásledované nepřáteli, prohlásil dekretem 

Quemadmodum Deus svatého Josefa patronem katolické církve. 

Aby byla důvěra celé církve v jedinečný patronát opatrovníka dítěte Ježíše trvalá, nej-

vyšší pontifik František ustanovil, že od dnešního dne až do 8. prosince 2021 (na 8. prosince 

připadá výročí zmíněného dekretu a je to také den zasvěcený blahoslavené Panně Marii Nepo-

skvrněné, snoubence přečistého Josefa) 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 úpl-

nosti plnit Boží vůli. 

Všichni věřící v Krista budou s pomocí svatého Josefa, opatrovníka Svaté rodiny 

z Nazareta, moci modlitbami a dobrými skutky získat útěchu a ulehčení od těžkých lidských 

útrap, kterými je poznamenána naše doba. 

Zbožný vztah k Vykupitelovu opatrovníkovi v dějinách církve zmohutněl. Církev mu 

nejen věnovala mimořádnou úctu, která je nižší jen v porovnání s úctou k Matce Boží, Josefo-

vě snoubence, ale také mu připsala četná patrocinia. 

Učitelský úřad církve nepřestává u svatého Josefa jako v nějakém pokladu – bohaté zá-

sobě – s radostí nacházet staré i nové vznešené věci – jako hospodář, „který ze své bohaté zá-

soby vynáší věci nové i staré“ (Mt 13,52). 

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 eu-

charistie 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. 

 

a. — 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. 

 


