
Rok 2021 ve znamení tří jubileí 

V roce 2021 se paralelně slaví Rok rodiny, Rok sv. Josefa a Rok sv. Ludmily.  

Papež František v neděli o svátku Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa ohlásil významné téma roku 2021  

Rok rodiny s názvem Rodina Amoris Laetitia. Svatý Otec tak učinil při modlitbě Angelus. Témata  Roku 

se věnují úloze rodiny v církvi, podpoře párů na cestě k manželství a při obtížích partnerského života. 

Rok rodiny začne 19. března 2021 na slavnost svatého Josefa a vyvrcholí 26. června 2022 desátým 

Světovým setkáním rodin v Římě. Datum slavnosti sv. Josefa bylo zvoleno v souvislosti s pátým výročím 

zveřejnění apoštolské exhortace Amoris laetitia. Odtud také titul tohoto zvláštního roku.  

K příležitosti 150. jubilea dekretu blahoslaveného papeže Pia IX. „Quemadmodum Deus“ o sv. Josefovi, 

patronu katolické církve vyhlásil dne 8. prosince 2020 papež František Rok sv. Josefa. Chtěl tak 

zdůraznit důvěru celé církve v jedinečný patronát opatrovníka dítěte Ježíše. Před 150 lety bylo příčinou 

dekretu těžké a smutné dobové postavení církve pronásledované nepřáteli, dnes je doprovázeno 

celosvětovou pandemií COVID-19. 

Pastorační středisko zahájilo série pěti podcastů. První je na téma výchova dětí ve víře a reaguje na 

časté dotazy rodičů, jak v této sekularizované době vychovávat děti ve víře, když to slíbili při jejich křtu. 

Podcast se věnuje katolické morálce, psychologii dítěte, pedagogie, duchovnímu vedení dětí, různým 

podobám předávání víry apod. Druhý je na téma vztahy mezi manželi a v rodině a snaží se být 

nápomocný rodinám v oblasti harmonického soužití, mezilidských vztahů, řešení konfliktů, modlitby za 

jednotlivé členy rodiny apod. Dále brzy zahájíme čtení na pokračování knihy „Srdce táty“ od italského 

psychologa Oswaldo Poli o důležité role otce ve výchově dětí a o mužském a ženském přístupu při 

výchově v rodině. Tomu se dnešní pedagogika pod vlivem genderové ideologie nevěnuje. Dále od 

slavnosti sv. Josefa nabízíme četbu na pokračování krásné exhortace „Amoris Laetitia“, která slaví své 

páté narozeniny a na kterou chce svatý Otec Rokem Rodiny znovu upozornit své věřící. Těší nás, že ve 

spolupráci s Radiem Proglas můžeme nabídnout četbu na pokračování románu „Stín Otce“ od 

polského autora Jan Dobraczyński, který velmi barvitým a autentickým jazykem přibližuje život sv. 

Josefa. Nahrávka pochází z dílny rádia Proglas z roku 2008, ale neztratila za ta léta na kráse. 

Přáním svatého Otce je, aby se všichni věřící v Krista každý den inspirovali příkladem života sv. Josefa. 

Pro soukromou pobožnost jsme připravili virtuální desátek sv. Josefa. Těšit se můžete i na dokument 

o sv. Josefovi a svaté Rodině od otce Prof. PaeDr. Martina Weise, Th.D. . Kromě toho otec Tomas 

připravuje video-novénu k sv. Josefovi obohacenou o katecheze o ctnostech a také zpovědní zrcadlo 

pro chlapy, které spatří světlo světa v průběhu výročního roku. 

Všechny výše zmíněné produkce najdete je v sekci Rok rodiny a sv. Josefa na domovské stránce 

YouTubeProlidi.online. Prosím sdílejte je se svými přáteli. Podcasty jsou většinou velmi nízkoprahové 

a tudíž přijatelné i pro hledající a vlažné křesťany. Pokud nám to epidemiologická situace dovolí tak 

bychom chtěli uspořádat poutě za rodiny na různých poutních a dalších méně významných místech 

naší diecéze. Postupně Vás budeme o tom informovat. 

Papež nám nabízí odpustky, abychom modlitbami a dobrými skutky získali útěchu a ulehčení od těžkých 

lidských útrap, kterými je poznamenána naše doba. Apoštolská penitenciárie k tomu vydala dekret, 

kterým se uděluje zvláštní dar odpustků. Vysvětluje, že smyslem tohoto mimořádného roku je, aby  

v něm každý věřící mohl po příkladu tohoto světce denně upevňovat svůj život ve víře naplňováním 

Boží vůle. Během této doby je věřícím, kteří se zřeknou zalíbení v jakémkoli hříchu a budou se účastnit 

Roku svatého Josefa, umožněno získat mimořádné plnomocné odpustky, a to za obvyklých podmínek 

(svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysly Svatého otce). Dokument uvádí 13 způsobů, jak 

získat plnomocné odpustky, a to 19. dne jakéhokoli měsíce nebo kteroukoli středu, což jsou dny 



zasvěcené památce svatého Josefa v latinské tradici. Odpustky lze získat využitím jakékoli z těchto 

příležitostí: 

1. po dobu alespoň 30 minut rozjímat modlitbu Otče náš; 

2. zúčastnit se alespoň jednodenní duchovní obnovy, jejíž součástí bude rozjímání o sv. Josefovi; 

3. vykonat nějaký skutek tělesného nebo duchovního milosrdenství po příkladu sv. Josefa; 

4. pomodlit se svatý růženec v rodině; 

5. pomodlí se svatý růženec jako snoubenecký pár; 

6. svěřit každodenně svoji práci pod ochranu svatého Josefa; 

7. prosit o přímluvu sv. Josefa, aby našel práci ten, kdo ji hledá, a práce všech aby byla důstojná; 

8. pomodlit se litanie nebo nějakou jinou modlitbu ke sv. Josefovi, a to za pronásledovanou církev 

a za úlevu všem křesťanům, kteří trpí jakoukoli formou pronásledování; 

9. pomodlit se jakoukoli církví schválenou modlitbu či pobožnost ke cti svatého Josefa, např.  

„K tobě, svatý Josefe“ ve výroční dny 19. března a 1. května, na svátek Svaté rodiny, 

Plnomocné odpustky mohou získat i nemocní, trpící a všichni, kdo nemohou opustit domov. Získají je, 

když se zřeknou zalíbení v jakémkoli hříchu a budou mít úmysl splnit tři obvyklé podmínky, i když to 

aktuálně není možné, pomodlí se doma či jinde, kde jsou nuceni pobývat, modlitbu ke cti sv. Josefa a s 

důvěrou nabídnou Bohu své bolesti a obtíže. 

V neposlední řadě se koná rok sv. Ludmily, protože 16. září si připomínáme 1100 let od její mučednické 

smrti. Pastorační středisko nabízí program pro děti i dospělé, který připomene sv. Ludmilu jako 

kněžnu, vychovatelku, babičku a patronku rodin. Pokud to bude možné, máme v plánu také 

uskutečnit pouť na Hradiště Levý Hradec a do kostela sv. Ludmily v Praze. Aktuální informace budeme 

postupně zveřejňovat.  

                         Pastorační středisko 

         


