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Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se obrátíš
Popelec je prostý, ale působivý obřad na počátku čtyřicetidenního postu, jehož smyslem je, byla a 
zůstává radikální změna života. Tak radikální, že ji apoštol přirovnává k novému zrození, nebo také 
úplnému přestrojení, při kterém svlékáme starého člověka a oblékáme nového. Nepoužívá sice slovo 
obrácení, ale v podstatě k němu vyzývá a silně motivuje: Začni hledat svou radost tam, kde ti ji Bůh 
připravil. Ze všeho, na čem si zatím tak zakládáš, ti nezbude víc než hromádka prachu. A především 
vyzývá k základnímu náboženskému postoji, k vědomí vlastní nicoty.
Uslyšíme-li o Popeleční středě, že jsme prach, přijměme to s vědomím, že je to skutečnost, které 
potřebujeme bezpodmínečně uvěřit, abychom se opravdu obrátili. Jestliže nás kněz vyzve, abychom 
se obrátili a uvěřili evangeliu, pak tato naše víra musí začít u stejné skutečnosti: že jsme prach, který 
je sám o sobě ničím, ale právě tento prach chce Bůh zhodnotit na nekonečno. To je základní vs-
tupní krok naší víry: uvěřit ve vlastní nicotu před Boží nekonečností, aby se tato nicota ponořila do 
nekonečného Boha, který má nekonečné možnosti ji proměnit. 
Začíná svatopostní doba. Kolik jsme jich již prožili? Deset, dvacet, padesát? Znamenaly pro nás 
opravdu dobu úplného obrácení? Kolikrát nám ještě Bůh nabídne tuto příležitost? Je to doba nad-
míru krátká a nadmíru vzácná a je třeba ji využít.
I v těchto souvislostech děkuji všem za modlitby a oběti, které jste za moje uzdravení přinášeli a 
nadále přinášíte. Možná si mnozí v podobných situacích říkáte „kolik toho asi ta moje nedokonalá 
modlitba zmůže“ – mohu vás ujistit, že modlitba každého z vás (i ta nedokonalá) zmůže hodně, jak 
jsem se o tom přesvědčil už mnohokrát a nyní doslova na vlastní kůži. Moje rekonvalescence si ještě 
nějaký čas vyžádá, nicméně doufám, že je vše s pomocí Boží na dobré cestě. 
Víme dobře, že současná situace u nás i ve světě je vážná a čistě z lidského pohledu mnohdy 
beznadějná. Mějme proto oči upřené na Pána, na Boží nekonečnost, aby proměnil naši nicotu a nepo-
levujme v našich modlitbách!                   P. Jerzy

Pravá podstata postu není ve zdrženlivosti od pokrmů, ale od hříchu. Kdo se postí jedině od jídla, ten půst snižuje, 
zneuctívá. Postíš se? Ukaž to skutkem! Jak, ptáš se? Takto: vidíš-li chudého, slituj se nad ním, vidíš-li svého nepřítele, 
smiř se sním, vidíš-li, že tvůj přítel jedná šlechetně, nezáviď mu, vidíš-li krásnou ženu, nevšímej si jí. Ať se postí nejen 
ústa, ale i oko, noha, ruka a všechny naše údy. Ať se postí naše ruka od nespravedlivého majetku, ať se postí naše noha 
od chůze za špatnými věcmi, ať se postí naše oko od všetečných pohledů, ať se postí naše ucho od pomluv a nactiutrhání 
a ať se postí naše ústa od kluzkých slov a tupení.                       Sv. Jan Zlatoústý
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Svátostný život ve farnosti u kostela sv. Václava
Pozor - změny pokračují! S ohledem na aktuální zdravotní 
situaci našich kněží pokračuje ještě celý únor „prázdninový 
pořad bohoslužeb“.
T.j.   PO, ST, PÁ večer v 17:30, ÚT, ČT, SO ráno v 7:30,
  NE ráno v 8:00 a večer v 18:00 u sv. Václava.
A v souvislosti s aktuálními vládními opatřeními upozorňuje-
me, že bohoslužby v bazilice sv. Václava a v kostele sv. Gabriela 
budou slouženy na úmysly zadaných intencí v obvyklých hodi-
nách, za účasti lidu, dle aktuálního stupně PES.

To znamená, že při dosažení předepsaného počtu návštěvníků bohoslužeb kostelní služba 
uzamkne hlavní dveře kostela, které zůstanou uzamknuté po celou dobu bohoslužby. Po ukon-
čení bohoslužby v bazilice sv. Václava a odemknutí dveří je možné individuálně přistoupit ke 
svatému přijímání: 
Ke svátosti smíření je možné přistoupit 30 min před každou mší sv.
- ve všední dny 7:30-7:55 nebo 17:00-17:25 - v neděli 7:30-7:55 a 17:30-17:55.
V kostele sv. Gabriela mše sv. do konce února nebudou.
Kněží naší farnosti jsou v naléhavých případech k dispozici na telefonu nebo na e-mailu.    JG

Mše sv. v televizi a na internetu
Televize Noe vysílá pravidelné mše sv. z kaple Telepace, v neděli i dopolední mše “z terénu”. 
Velký výběr přenosů z farností přes internet najdete na: https://mseonline.cz/. Doporučujeme 
vyzkoušet si předem připravenost vašich počítačů, tabletů a mobilů, abyste měli aktualizované 
a funkční nastavení vašich zařízení dříve, než začne přenos ...      FN

Neseďte jenom doma, jděte do muzea - aspoň virtuálně
Obsáhlý rozcestník pro virtuální návštěvu muzeí, výstav, uměleckých sbírek (domácích i za- 
hraničních) najdete na emuzeum.cz
Katolický týdeník v karanténě - darujte předplatné!
Každý týden v sobotu odpoledne najdete na webu www.katyd.cz aktuální vydání Katolického 
týdeníku ke stažení ve formátu PDF. Noviny v této formě nebo link na web můžete rozesílat 
libovolně svým přátelům.
Zároveň Vás prosíme - podpořte Katolický týdeník, který je financován pouze z předplatného 
a inzerce. Předplaťte si prosím Katolický týdeník, případně darujte předplatné svým blízkým! 
Výtisk dostanete do schránky již každou středu (protože ho už neroznáší pošta).    FN

Zapomenutí hrdinové
Statečnost je obdivuhodná vlastnost. Výrazněji se prokáže v nezvyklých situacích. Už od 
pradávna lidé prožívali různá těžká období, přírodní katastrofy, války a epidemie nakažlivých 
nemocí. Někteří jednotlivci nebo skupiny osob vstoupili do dějin svými hrdinskými činy. Byli 
oslavováni, za své skutky získávali v minulosti šlechtické tituly a dříve i dnes vysoká vyzna-
menání. Mnohých si vážíme i v současnosti.
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Vždycky však existovala ještě daleko větší skupina lidí, kteří se nikdy nestali hvězdami, i když 
jejich odvaha a nasazení sneslo stejné srovnání s těmi vynikajícími. Byli to ti, kteří se starali o 
zajištění nezbytných potřeb k životu nebo pečovali o nemocné a raněné.
My se v této zvláštní době nechováme jinak. Stále slyšíme, že zdravotníci, hasiči, policisté a 
vojáci stojí v první linii. Patří však také do ní řidiči zásobovacích aut, tramvají, autobusů, me-
tra, prodavačky a pokladní, pracovníci úklidových čet odpadu a mnozí jiní. Bez těchto lidí by 
se život úplně zastavil. Proto bychom také neměli na ně zapomínat. Důkazem úcty k nim a 
alespoň malou odměnou by určitě bylo naše zodpovědné a slušné chování ozdobené úsměvem 
přesto, že pod rouškou nebude vidět.
Všichni toužíme po návratu k normálnímu způsobu života. Avšak každodenní statečnost je 
vždycky potřebná. My křesťané máme k ní čerpat sílu z víry v Boha a každý člověk bez rozdílu 
z naděje, lásky a touhy po dobru.                  Ilona Bozděchová

Třídění myšlenek
Dnes se velmi často mluví o ekologii, ve zprávách, reportážích i 
různých rozhovorech slyšíme o špatném životním prostředí, zničené 
přírodě, znečištěném vzduchu i zdrojích vody. Šikovní lidé vymýšlejí 
plány, které pomáhají k nápravě tohoto stavu. Jedním z nich je dělení 
odpadků do barevných nádob umístěných na ulicích.
Vůbec se však nemluví o programu, který je stejně důležitý pro 
nás všechny. Jedná se o třídění myšlenek. Můžeme ho přirovnat 
k důkladnému úklidu v domácnosti, při kterém se zbavujeme 

nepotřebných zbytečných věcí. Zvláště v dnešní chaotické době je tento čin nutný, abychom 
si uchovali zdravý rozum. Jsme zaplaveni obrovským množstvím, většinou záporných infor-
mací. Mnozí lidé je přijímají, ale vůbec se nezamýšlejí nad jejich škodlivým obsahem. Závažné 
důsledky jsou: trvalý strach, smutek a poruchy spánku. Všichni máme dary svobody, rozumu 
a poznání, jaká sdělení jsou pro nás důležitá podle zájmů nebo situací. Náš mozek přece není 
mokrá houba, která nasaje všechno. Je dobré, abychom si na závěr dne udělali čas a v tichu si 
probrali, o čem jsme během něho přemýšleli. Neznamená to lhostejnost a uzavření do samoty. 
Nežijeme na pustém ostrově. Zajímá nás, jak se daří našim blízkým i o to, kde můžeme pomoci.
Umění zbavování zbytečných informací nám pomůže ke schopnosti šíření radosti a naděje. 
Máme veliký a zodpovědný úkol. Bůh nás stvořil proto, abychom tady na zemi dobře žili a 
prospívali druhým lidem i sobě. Jedině, když si zachováme zdravý rozum, budeme schopni toto 
poslání s láskou uskutečňovat.                  Ilona Bozděchová

Tříkrálová sbírka 2021 - předběžné výsledky a velká prosba
Do průběhu největší celonárodní sbírky, kterou pořádá Charita, zasáhla 
pandemie nemoci covid-19. Kvůli trvání pátého stupně PES koledníci nevy-
šli do ulic. Koleda se sice přesunula do online prostředí, ale to samozřejmě 
nenahradí osobní setkání s koledníky a (většinou) i zvýšení zamýšleného 
daru podle úsilí a nasazení koledníků. Letos se přispívalo do stacionárních 
kasiček ve farnostech a online na webu www.trikralovasbirka.cz  Stacionární 
kasičky byly staženy 24.1. a v době uzávěrky Zpravodaje bylo zatím sebráno 
necelých 40 mil. Kč (vloni celkem 133 mil Kč). To znamená, že na řadu pláno-
vaných a velmi potřebných projektů se letos nedostane. 

Pokud jste se nedostali k fyzické Tříkrálové kasičce, můžete ještě do 30.4. 2021 přispět online na www.
trikralovasbirka.cz, případně poslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 nebo DMS KOLEDA 60 
nebo DMS KOLEDA 90. 
Celoročně je možné podpořit Tříkrálovou sbírku i bankovním převodem na tříkrálový sbírkový 
účet: 66008822/0800 variabilní symbol 77701990.
Pro ty, kteří nemohou, neumějí nebo nechtějí použít elektronické převody stále zůstává možnost ode-
vzdat svůj dar v hotovosti v sakristii, kde služba zajistí odeslání celé darované částky na výše zmíněný 
účet. Prosíme - POMOZTE!          FN



Poselství Svatého otce Františka 
k 29. světovému dni nemocných 
11. února 2021
Jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři 
(Mt 23,8)
Základem péče o nemocné je vztah důvěry

Milé sestry, milí bratři,
slavení 29. světového dne nemocných, který připadá 
na památku Panny Marie Lurdské 11. února 2021, je 
příležitostí, abychom obrátili svou pozornost zvláště na 
nemocné a na ty, kdo se o ně starají, ať už ve zdravot-
nických zařízeních, v rodině nebo v komunitě. Zvláště 
myslím na všechny, kdo na celém světě trpí v důsledku 

pandemie koronaviru. Všechny, zvláště lidi velmi chudé a na okraji společnosti, ujišťuji, že jsem 
jim duchovně nablízku, a ubezpečuji je o lásce a starostlivosti celé církve.
1. Inspirací pro téma letošního dne nemocných je úryvek z evangelia, ve kterém Ježíš kritizuje 
pokrytectví těch, kdo mluví, ale nejednají (srov. Mt 23,1–12). Pokud víru zredukujeme na bez-
duché slovní cvičení, aniž bychom vstoupili do příběhu bližního a všeho, co potřebuje, pak naše 
vyznávaná víra neodpovídá reálnému životu, a to je velmi vážné. Ježíš nás chce varovat před 
nebezpečím, abychom nesklouzli ke zbožňování sebe sama. Používá proto silná slova: „Jenom 
jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři“ (Mt 23,8).
Ježíšova kritika těch, kdo „mluví, ale nejednají“ (Mt 23,3), je za každé situace a pro každého 
prospěšná. Nikdo totiž není imunní vůči pokrytectví, velice závažnému zlu. Ve svém důsledku 
nám brání, abychom jako děti jediného Otce plnili své povolání, žít pro bratrství všech lidí.
Ve vztahu k bratřím a sestrám, kteří jsou v jakékoli nouzi, nám Ježíš ukazuje opačný postoj, 
než je pokrytectví. Vybízí nás, abychom se před druhým člověkem zastavili, naslouchali mu, 
navázali upřímný a osobní vztah, abychom s ním soucítili, vnímali jeho rozpoložení a jeho 
utrpení až do té míry, že je vezmeme na sebe a pomůžeme mu (srov. Lk 10,30–35).
2. Nemoc nám dává zakusit vlastní zranitelnost a současně naši přirozenou potřebu druhého. 
Zjevněji vnímáme svou křehkost tvora a zakoušíme svou závislost na Bohu. V nemoci nás zcela 
prostupuje nejistota, velké obavy, někdy i zděšení. Doléhá na nás bezmoc, protože naše zdraví 
není závislé na našich schopnostech nebo na naší „starostlivosti“ (srov. Mt 6,27).
Nemoc v nás vyvolává otázky po smyslu života, s nimiž se ve víře obracíme k Bohu: otázky, 
jimiž hledáme nový význam a směr svého života. Někdy nenajdeme odpověď hned. Ani naši 
přátelé a příbuzní nám v tomto náročném hledání nedokážou vždy pomoci. 
Emblematickou postavou je v této situaci Jób. Jeho manželka a přátelé ho v jeho neštěstí 
nedokážou podržet. Naopak ho dokonce osočují, a tak v něm umocňují samotu a zmatení. Jób 
se cítí opuštěný a nepochopený. Navzdory své nesmírné slabosti zavrhuje jakékoli pokrytectví 
a volí cestu upřímnosti vůči Bohu a ostatním. Volá k Bohu tak neodbytně, že Bůh mu nakonec 
odpoví a otevírá mu nové obzory. Potvrzuje, že Jóbovo utrpení není trestem ani znamením, že 
by se Bůh od něj vzdálil nebo ho ignoroval. Z Jóbova zraněného a uzdraveného srdce v té chvílí 
tryskají rozechvělá a pohnutá slova k Hospodinu: „Zvěděl jsem o tobě jen podle doslechu, ale 
nyní tě zří moje oči“ (42,5).
3. Nemoc má pokaždé více než jednu tvář: má tvář každého nemocného, i těch, kdo se cítí 
být zcela opomíjeni, vyloučeni, obětí sociální nespravedlnosti, která popírá jejich základní 
práva (srov. encyklika Fratelli tutti, č. 22). Současná pandemie poukázala na velké množství 
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nerovností ve zdravotnickém systému a odhalila nedostatky v péči o nemocné. Péče mnohdy 
není dostupná pro lidi staré, slabé, zranitelné, často je nevyvážená. To je důsledek politických 
kroků, toho, jak jsou spravovány zdroje, a úsilí všech, kdo zastávají jakoukoli zodpovědnou 
roli ve společnosti. Investovat do péče o nemocné je prioritou vyrůstající ze základního 
principu, že zdraví je prvotní společné dobro. Pandemie však také ukázala velkodušnost a 
obětavost zdravotníků, dobrovolníků, pomocného personálu, kněží, řeholníků a řeholnic, kteří 
zodpovědně, láskyplně a obětavě pomáhají, ošetřují, utěšují a slouží mnoha nemocným i jejich 
příbuzným. Tichý zástup mužů a žen, kteří se rozhodli pohlédnout nemocným do tváře, vzít 
na sebe bolest pacientů, které považují za blízké, neboť všichni jsme členy jedné velké lidské 
rodiny.
Taková blízkost je vzácný balzám, který přináší nemocnému útěchu a povzbuzení v jeho 
utrpení. My, křesťané, prožíváme tuto blízkost jako výraz lásky Ježíše Krista, milosrdného 
Samaritána, který se soucitně sklání nad každým člověkem zraněným hříchem. Ve spojení 
s Ježíšem skrze Ducha Svatého jsme povoláni, abychom byli milosrdní jako Otec a abychom 
milovali zvláště nemocné, slabé a trpící bratry a sestry (srov. Jan 13,34–35). Tuto svou blíz-
kost můžeme zakoušet osobně nebo společně: bratrská láska v Kristu totiž vytváří společenství, 
které je schopno uzdravovat, nikoho neopouští, přijímá především ty nejslabší a jde jim vstříc.
V této souvislosti bych rád připomněl důležitost bratrské a sesterské solidarity, která se 
konkrétně vyjadřuje ve službě. Má mnoho podob, všechny jsou zaměřené na pomoc bližnímu. 
„Sloužit znamená pečovat o ty, kdo jsou slabí v našich rodinách, v naší společnosti, v našem 
národě“ (srov. kázání v Havaně, 20. září 2015). V tomto úsilí je každý povolán „před konkrétní 
tváří lidí nejslabších upozadit vlastní požadavky a očekávání, své touhy po moci. … Služba 
vždy hledí bratru do tváře, dotýká se jeho těla, vnímá jeho blízkost někdy až natolik, že jeho 
utrpení pociťuje na sobě a snaží se všemožně bližnímu pomoci. Služba proto nikdy není ideo-
logická, protože neslouží idejím, nýbrž osobám“ (tamtéž).
4. Má-li být péče účinná, musí být postavena na vztahu, který umožní celostní přístup k nemoc-
nému. Je třeba, aby tento aspekt zohlednili také lékaři, zdravotníci, odborníci, dobrovolníci a 
vzali na sebe utrpení těch, které ve vztahu vzájemné důvěry provázejí k uzdravení (srov. Nová 
charta pracovníků ve zdravotnictví [2016]). Jde o úmluvu mezi těmi, kdo požadují péči, a těmi, 
kdo se o ně starají, která je založená na vzájemné důvěře a úctě, upřímnosti, ochotě. To pomáhá 
překonávat jakékoli obranné postoje, respektovat důstojnost nemocného, zajistit profesionalitu 
zdravotníků a udržovat dobré vztahy s rodinami pacientů.
Takový vztah s nemocným nachází svůj nevyčerpatelný zdroj motivace a síly v Kristově lásce, 
jak to dokazuje tisícileté svědectví mužů a žen, kteří se v péči o nemocné stali svatými. Z tajem-
ství smrti a zmrtvýchvstání Krista se rodí láska, která je schopna dát plný smysl jak pacientovi, 
tak tomu, kdo o něj pečuje. Svědčí o tom evangelium. Ukazuje, že Ježíšovo uzdravení nevychází 
ze žádných kouzel, ale je vždy důsledkem setkání, vzájemného vztahu. Ježíš přináší Boží dar a 
odpovídá na něj ten, kdo ho přijme. Ježíš to shrnuje slovy: „Tvá víra tě zachránila.“
5. Milí bratři a milé sestry, přikázání lásky, které Ježíš zanechal svým učedníkům, se konkrétně 
naplňuje i ve vztahu k nemocným. Společnost je o to humánnější, oč účinněji se v duchu 
bratrské lásky dokáže postarat o své trpící a slabé členy. Snažme se dojít tohoto cíle a vytvářejme 
svět, kde nikdo nezůstane sám, nikdo není vyloučen nebo opuštěn.
Všechny nemocné, všechny pracovníky ve zdravotnictví a všechny, kdo jsou nemocným na-
blízku, svěřuji přímluvě Panny Marie, Matky milosrdenství a Uzdravení nemocných. Kéž z 
lurdské jeskyně a z nesčetných poutních míst na celém světě posiluje naši víru a naději a kéž 
nám pomůže postarat se o druhé s bratrskou láskou. Všem rád uděluji své požehnání. 

Dáno v Římě u Sv. Jana Lateránského dne 20. prosince 2020, o 4. neděli adventní.
                        FRANTIŠEK
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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, nejvyšší pon-
tifik 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 Neposkvrněné, 
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 úplnosti 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, Josefově snou-
bence, ale také mu připsala četná patrocinia.
Učitelský úřad církve nepřestává u svatého Josefa jako v nějakém pokladu – bohaté zásobě – s 
radostí nacházet staré i nové vznešené věci – jako hospodář, „který ze své bohaté zásoby 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 Františ-
ka, 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 jakého-
koliv 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.
b. — V evangeliu se svatému Josefovi dává titul „muž spravedlivý“ (Mt 1,19). Josef je opatrov-
ník „důvěrného tajemství, které je v hlubině srdce a duše“1 — má totiž účast na Božím tajem-
ství, a je proto mimořádným patronem vnitřního prostoru člověka; pobízí nás, abychom znovu 
objevili sílu mlčení, prozíravosti a spolehlivosti při plnění svých povinností. Ctnost spravedl-
nosti, kterou Josef tak skvělým způsobem uplatňoval, je plné přilnutí k božskému zákonu, totiž 
zákonu milosrdenství, „protože Božímu milosrdenství přísluší naplňovat skutečnou spravedl-
nost“.2 A proto se bude moci dostat daru plnomocného odpustku také těm, kdo podle příkladu 
svatého Josefa vykonají skutek milosrdenství — ať tělesný nebo duchovní.
c. — Zvláštním znakem Josefova povolání bylo, že se stal opatrovníkem Svaté rodiny z Naza-
reta, 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.
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d. — 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 přísluš-
né zákony založené na rovném rozdělení práv a povinností“.3 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“.4 Plnomocný odpustek se tedy uděluje 
věřícím, kteří se pomodlí litanie ke svatému Josefovi (v latinské tradici) nebo akathist ke svaté-
mu 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.
Svatá Terezie od Ježíše poznala svatého Josefa jako patrona ve všech životních situacích:
„Zdá se, že Bůh dovolil jiným světcům, aby nám přispívali v té či oné potřebě, zatímco já zaku-
sila, že přímluva sv. Josefa se vztahuje na všechny“ potřeby.5 V novějších časech svatý papež Jan 
Pavel II. znova zopakoval, že postava svatého Josefa „nabývá pro církev naší doby ve vztahu k 
novému tisíciletí křesťanství zvláštní aktuálnosti“.6

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 Jo-
sefa, 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.
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 svatého Josefa, útěchy nemocných a patrona dobré smrti, a s důvěrou obětují 
milosrdnému Bohu své bolesti nebo nesnáze svého života.
Aby se přístup k získání Božího odpuštění, otvíraného klíči církve, při laskavém pastýřském 
přístupu usnadnil, žádá tato penitenciárie snažně, aby se všichni kněží pověření fakultami zpo-
vědníků ochotně a velkoryse věnovali slavení svátosti pokání a nemocným často sloužili sva-
tým přijímáním.
Tento dekret bude platit po celý Rok svatého Josefa. Jakákoliv ustanovení, která jsou s tímto v 
rozporu, nejsou na překážku.
Dáno v Římě, v sídle Apoštolské penitenciárie dne 8. prosince 2020.
  X MAURO KARDINÁL PIACENZA
  velký penitenciář     Krzysztof Nykiel, regent
1 PIUS XI., Discorso in occasione della proclamazione dell’eroicità delle virtù della Serva di Dio Emilia 
de Vialar. L’Osservatore Romano, 1935, roč. 75, č. 67 (20.–21. března), s. 1.
2 FRANTIŠEK, promluva při generální audienci 3. února 2016.
3 PIUS XII., Discorso in occasione della Solennità di San Giuseppe artigiano (1° maggio 1955). In Dis-
corsi e radiomessaggi di Sua Santità Pio XII XVII, s. 71–76.
4 FRANTIŠEK, promluva při modlitbě Anděl Páně 29. prosince 2013.
5 TERESIA A IESU, Vita VI,6.
6 JAN PAVEL II., apoštolská exhortace Redemptoris custos (15. srpna 1989), č. 32. 
Text byl zveřejněn tiskovým střediskem Svatého stolce 8. prosince 2020 v originálním latinském znění a italském 
překladu. Czech translation © Česká biskupská konference, 2020.
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Významné dny, svátky a farní program

Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti - Změny !
Neděle:  8:00  18:00  sv. Václav  Neděle:  NENÍ  sv. Gabriel
Po, St, Pá:   17:30      sv. Václav
Út, Čt, So: 7:30    sv. Václav 
Kostel otevřen:   Úřední hodiny
Po-So:   7:00 - 11:00 / 16:45 - 18:30   (v sakristii kostela nebo farní kanceláři) 
Neděle: 7:15 - 11:00 / 17:15 - 19:00   pondělí - pátek: 8:00 - 11:00

Příležitost k přijetí svátosti smíření u sv. Václava
Neděle:  - ráno   7:30 –   7:55 
  - večer  17:30 – 17:55
Všední dny: - večer  17:00 – 17:25
Jindy:  - po individuální dohodě.

Vzhledem k opatřením vlády nelze zatím závazně plánovat farní akce a pravidelné bohoslužby 
 2.2. úterý Svátek Uvedení Páně do chrámu
 5.2. pátek Památka sv. Agáty
 6.2. sobota Památka sv. Pavla Mikiho a druhů
 10.2. středa Památka sv. Scholastiky
 17.2. středa Popeleční středa
 21.2. neděle 1. neděle postní (sbírka na humanitární aktivity sv. Otce - Svatopetrský haléř)
 22.2. pondělí Svátek Stolce sv. Petra
 23.2. úterý Památka sv. Polykarpa
 28.2. neděle 2. neděle postní


