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Patris corde“ – apoštolský list věnovaný sv. Josefu 

 

 
 

Milovaný otec, citlivý otec, poslušný a přívětivý, otec tvořivě odvážný, 

setrvávající ve stínu – těmito přívlastky charakterizuje papež František sv. Josefa 

v apoštolském listu „Patris corde – Otcovským srdcem“, zveřejněném u příležitosti 

150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve. Dekretem 

Quemadmodum Deus, podepsaným 8. prosince 1870, přiřkl tento titul Mariinu 

snoubenci blahoslavný papež Pius IX. A papež František vyhlašuje zvláštní rok 

věnovaný Ježíšovu pěstounovi. 
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Sv. Josef jako vzor skryté činorodosti 
Uprostřed současné celosvětové  krize „můžeme zakoušet, že naše životy jsou 

spřádány a neseny obyčejnými lidmi, kteří jsou obvykle opomíjeni a nevyskytují se 
na titulních stranách novin a časopisů, ani na velkých přehlídkách nejnovějších show 
[...] Kolik jen lidí denně prokazuje trpělivost a dodává naději, snaží se nerozsévat 
paniku, nýbrž sdílenou odpovědnost,“ píše papež. Právě tak jako sv. Josef, muž stojící 
mimo pozornost, „diskrétní a skrytý člověk“, v němž můžeme hledat „přímluvce, 
pomocníka a průvodce těžkými časy. Svatý Josef nám připomíná, že všichni ti, kdo 
se zdánlivě skrývají nebo jsou v „druhé linii“, mají výjimečně činný podíl na dějinách 
spásy.“ Svatý Josef vyjádřil své otcovství konkrétně, když „učinil ze svého života 
službu, obětoval ho mysteriu vtělení [...] cele odevzdal sebe, svůj život a svoji práci, 
přetvořil svoje lidské povolání k rodinné lásce v nadlidskou oběť sebe, svého srdce 
a všech schopností, v lásku danou do služeb Mesiáše“. Právě kvůli této jeho „roli 
v dějinách spásy je sv. Josef otcem, jehož křesťanský lid vždy velmi miloval“ (1). 
V něm „Ježíš vnímal Boží něhu“, která nám dovoluje přijímat naši slabost, skrze niž 
se uskutečňuje většina Božích plánů. „Pravda, která je od Boha, nás nezavrhuje, 
nýbrž akceptuje, objímá, podpírá a odpouští nám.“ (2) Josef je otcem také 
v poslušnosti Bohu. Jeho přitakání Božímu plánu zachraňuje Marii a Ježíše a učí „činit 
vůli Otce“, ve spolupráci na „velkém tajemství vykoupení“ (3). 

 
Křesťanský realismus je statečným přijetím skutečnosti 
Svatý Josef je také přívětivým otcem, který „přijímá Marii bez předběžných 

podmínek“, což je velmi důležité také dnes – pokračuje František -  „v tomto světě, 
kdy je psychologické, verbální i fyzické násilí páchané na ženě evidentní“. Mariin 
snoubenec je také tím, kdo v důvěře v Pána přijímá do svého života události, kterým 
nerozumí. Nepoddává se zklamání, nereaguje vzpourou, nechává stranou své 
úsudky, „neupadá do trpné rezignace, nýbrž odvážně a statečně se nasazuje“. 
Jakoby nám Bůh skrze sv. Josefa opakoval „Nebojte se!“. Vede nás k tomu, abychom 
se statečností zakořeněnou v naději dávali prostor tomu, co jsme si sami nezvolili. 
„Takovýto způsob akceptace života nás uvádí do hlubšího smyslu. Život každého z nás 
se může zázračně obrodit, najdeme-li odvahu jej žít podle toho, co nám ukazuje 
evangelium. A nezáleží na tom, zda se všechno zvrtlo špatně a zda už je něco 
nevratné. Bůh může dát rozkvést květům mezi kameny,” píše František v listu “Patris 
corde”. Křesťanský realismus totiž nic neodmítá, protože „skutečnost ve své tajemné 
nezvratnosti a složitosti je nositelkou smyslu existence v jejích světlých i stinných 
stránkách“. Josef nás tedy učí, že věřit neznamená nacházet snadná „útěšná 
řešení“; on totiž „nehledal zkratky“ nýbrž stavěl se čelem ke skutečnosti a přijímal 
za ni odpovědnost. Podobně také jeho příklad vede k přijímání druhých, takových, 
jací jsou, a „k náklonnosti ke slabým, protože Bůh volí to, co je slabé“. (4) 
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Umění měnit problémy v příležitosti 
Apoštolský list dále vyzdvihuje „tvůrčí odvahu“ sv. Josefa, která „umí měnit 

problém v příležitost a vždycky dává přednost důvěře v Prozřetelnost. Zdá-li se někdy, 
že nám Bůh nepomáhá, neznamená to, že nás opustil, nýbrž že důvěřuje nám a tomu, 
co můžeme navrhnout, vynalézt a najít.“ Josef je nucen řešit rovněž běžné rodinné 
problémy, když se ocitl v Egyptě a musel zabezpečit život Svaté rodiny. „Myslím, že 
v tomto smyslu je svatý Josef opravdu zvláštním patronem všech, kdo musejí 
opouštět svoji vlast kvůli válkám, nenávisti, perzekucím a bídě,“ dodává papež 
František. Jakožto ochránce Ježíše a Marie, nemůže nebýt Ochráncem církve „protože 
církev je prodloužením Kristova Těla v dějinách“. „Každý potřebný, každý chudý, každý 
trpící, každý umírající, každý cizinec je tak „Dítětem“, které Josef stále chrání.“ Témuž 
se musíme od Josefa učit také my. (5) 

 
Patron důstojnosti práce 
Tesař, poctivě pracující na zajištění živobytí své rodině, nás učí také „hodnotě, 

důstojnosti a radosti“ plynoucí z toho, že můžeme jíst chléb, který je plodem naší 
práce. Papež František s odkazem na tyto rysy sv. Josefa, zdůrazňované už 
od encykliky Rerum novarum, poukazuje na naléhavost sociální otázky 
a nezaměstnanosti, rovněž v zemích, kde se žije v jistém blahobytu. „Práce se stává 
účastí na samotném díle spásy“ – podotýká papež. Není jen příležitostí 
k seberealizaci, ale také „k realizaci oné původní buňky společnosti, kterou je rodina. 
Rodina, které se nedostává práce, je více vystavena těžkostem, napětím, rozkolům, 
a dokonce zoufalému a zoufajícímu pokušení rozkladu. Jak lze mluvit o lidské 
důstojnosti bez snahy o to, aby měli všichni a každý možnost důstojné obživy?“ – táže 
se František. A vybízí „k přehodnocení našich priorit“, aby žádný člověk a žádná rodina 
nezůstávali bez práce. (6) 

 
Láska prostá majetnictví 
„Otcem se člověk nerodí, nýbrž stává,“ nejde o to přivést dítě na svět, nýbrž 

přijmout je a pečovat o ně. V dnešní společnosti však naneštěstí jakoby „děti byly 
sirotky“, často se jim nedostává otce, který by synovi předával zkušenost života 
a reality. Otec nemá své děti zadržovat, věznit, vlastnit, ale uvádět je do schopnosti 
rozhodovat, užívat své svobody a hledat řešení. V tom se projevuje cudnost a čistota 
Josefova. Miluje láskou, která je prostá majetnického přístupu. „Sám Bůh miluje 
člověka čistou láskou, dává mu také svobodu pochybit a stavět se na odpor. Logika 
lásky je vždycky logikou svobody a Josef dovedl milovat mimořádně svobodně. 
Nikdy nestavěl sebe do středu. Uměl opustit střed a činit středem  svého života 
Marii a Ježíše,“ poznamenává František. Josefovo štěstí spočívá v sebedarování, 
v jeho mlčení nenajdeme stížnosti, nýbrž projevy konkrétní důvěry. Postava Mariina 
snoubence je tedy mimořádně významná v dnešním světě, který potřebuje otce, ale 
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odmítá pány – totiž ty, kdo chtějí „vlastněním druhého vyplnit svoji vnitřní prázdnotu, 
odmítá ty, kdo zaměňují autoritu za autoritativnost, službu za servilitu, konfrontaci 
za útisk, charitu za vyživování, sílu za destrukci. Každé pravé povolání se rodí 
ze sebedarování...“ – zdůrazňuje Svatý otec. 

 
Františkova osobní modlitba ke sv. Josefovi 
V poznámce č. 10 apoštolského listu „Patris corde“ prozrazuje papež František 

také jeden detail o své osobní blízkosti ke sv. Josefu. Již více než čtyřicet let denně 
recituje modlitbu převzatou z modlitební knížky ženské kongregace Ježíše a Marie, 
vydané v 19. století. Jak dodává, vyjadřuje úctu a důvěru, ale také „určitou 
provokaci“: „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.“ 

Apoštolský list „Patris corde“ doprovází dekret apoštolské penitenciárie, který 
ohlašuje zvláštní „Rok sv. Josefa“ vyhlášený papežem a stanovuje podmínky pro 
získání odpustků. 

Převzato z www.cirkev.cz 
Vážení přátelé, 
 
v posledním adventním čísle Farního zpravodaje si obvykle přejeme radostné 

a požehnané Vánoční svátky. I letos bych Vám chtěl vyprosit pokojné a útěchyplné 
prožití oslavy Narození našeho Spasitele. Důležitost Boží pomoci letos určitě 
pociťujeme více, než v předchozích letech.  

Připomínáme si, že Bůh přišel mezi nás, do světa plného nebezpečí, slz 
a nespravedlnosti, nesl lidskou chudobu a bezmocnost dítěte, prožil naplno, co to 
znamená být křehkým člověkem. A to i včetně utrpení a smrti. Přišel však také jako 
Spasitel, aby nás z nadvlády zla vysvobodil, vykoupil. Zlo jej nedokázalo přemoci a on 
nám otevřel cestu ze stáje do nebe, z chléva pozemské nouze do bohatství Otcova 
domu.  

Kdybychom věděli, kolik dobrého je pro nás díky Kristu připraveno v Božím 
království, pochopili bychom teprve, kolik vděčnosti a radosti je ukryto ve Vánočních 
svátcích, a jak štědrý je náš Otec.  

Lidé slaví Vánoce už téměř dva tisíce let. Byly to někdy oslavy plné okázalosti 
a jásotu, jindy oslavy skromné a skryté, někdy konané v dobách plných úzkosti, 
nebezpečí a temnoty, jindy v dobách klidu a prosperity. Vždy však Vánoce ujišťovaly 
všechny lidi dobré vůle, že na nás Bůh nezapomněl, naše osudy mu nejsou lhostejné, 
a proto přichází vykoupit svůj lid, obdarovat nás vnitřním pokojem a přijmout nás 
za své syna a dcery.  

Opakujme si s žalmistou: „Bůh je naše útočiště a síla, osvědčil se jako nejlepší 
pomocník v nouzi“. Ať tedy všichni prožijme o letošních svátcích Boží štědrost, 
velkorysost a dobrotu a naučíme se od Dítěte v jesličkách s podobnou dobrotou 

http://www.cirkev.cz/
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chovat ke svým bližním. Ať jsme nejen o Vánocích, ale i po celý rok, lidmi opravdu 
dobré vůle, ať vzdáváme slávu Bohu na výsostech a v duši máme pokoj přinesený 
anděly. 

Ivo Prokop      
 

Oznámení: 
 
Mše v proboštském kostele 
Od úterý 15. prosince budou večerní bohoslužby ve všední dny opět od 18.00 hod. 
Zatím se budeme z důvodu většího prostoru scházet, tak jako doposud, 
v proboštském kostele. 
 

Bohoslužby o Vánocích 
Jedna tradiční součást předvánočního čísla Farního zpravodaje letos schází. A to 
rozpis Vánočních bohoslužeb v našich kostelích. Vzhledem k opět se zhoršující 
epidemické situaci a nevyzpytatelnosti vládních nařízení nelze v tuto dobu stanovit, 
zda vůbec, kdy a za jakých okolností budou vánoční mše sv. V optimálním případě, 
pokud zůstane povolené stejné množství účastníků jako nyní (tj. jedna třetina 
sedících návštěvníků při odstupu 2 metry, což je v proboštském kostele asi 100 lidí) 
bychom pravděpodobně uspořádali na Štědrý den mši pro rodiny s dětmi od 15.00 
hod., poté v 17.00 hod. mši pro starší farníky a ještě jednu mši ve 20.00 hod. Klasická 
půlnoční by nebyla. Na Boží hod by byly dvě mše a to v 9.30 hod. a od 11.00 hod. Ti, 
kdo by se zúčastnili mše na Štědrý den, by pak už neměli přicházet na mši o Božím 
hodu, aby se na všechny dostalo. Zachování počtu přítomných plánujeme kontrolovat 
pomocí žetonů, rozdávaných u kostelního vchodu. V případě větších restrikcí 
ze strany státu bychom na Štědrý večer pouze na dvě hodiny otevřeli proboštský 
kostel, abychom mohli soukromě navštívit jesličky. Všechno se to však může změnit 
a proto tento plán nepovažujte za definitivní a sledujte vývěsky na kostele 
či oznámení na webových stránkách proboštství. V případě nutnosti vydáme 
mimořádné číslo Zpravodaje, kde vše upřesníme. V okolních farnostech budou 
bohoslužby podle domluvy s tamními farníky a podle místních podmínek. 
 

Vikariátní schůze 
Ve čtvrtek 17. 12. se v Jindřichově Hradci uskuteční schůze kněží z našeho vikariátu. 
Z tohoto důvodu bude mše sv. v proboštském kostele již dopoledne od 9.30 hod. 

 
Narozeniny papeže 
17. 12. se dožívá věku 84 let Svatý otec František. Prosme v modlitbě za Boží 
požehnání pro jeho službu, za jeho zdraví i duševní sílu.  
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Betlémské světlo  
bude k dispozici od 20.12. v proboštském kostele 

 
„Staň se betlémskou hvězdou“ 
Jelikož letošní vánoční bohoslužby budou probíhat nestandardně, vznikla zajímavá 
myšlenka „spojit se skrze hvězdy“. Jedná se o akci inspirovanou otcem Rafaelem 
Kacou. Myšlenka je lidi o Vánocích spojit hvězdami, protože se ve větším počtu 
nemohou sejít na Půlnoční mši. Každá rodina vyrobí vánoční hvězdu, podepíše ji 
a pověsí na stromečky v kostele vedle jesliček. Oslovili jsme především děti, aby 
za svou rodinu hvězdu vyrobily, avšak je určitě vhodné, budete-li se chtít připojit 
a za sebe a svou rodinu přidat další hvězdy. Pokud se nebudeme moci zúčastnit 
bohoslužeb, budeme v kostele přítomni alespoň skrze svoji hvězdu. Návod na výrobu 
hvězdy najdete na: 
 https://www.youtube.com/watch?v=NmgMe2tNVyo&feature=emb_logo, 
Samozřejmě můžete vyrobit hvězdu dle své vlastní fantazie. 

 
Poděkování 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na Mikulášské nadílce a jakkoli vypomohli s její 
realizací. S vaší pomocí jsme mohli potěšit děti naší farnosti. 
 

Zrušení jarmarku 
Vzhledem k současné situaci není možné uspořádat tradiční vánoční jarmark ani 
prodej knih. Těšíme se, že si v příštím roce vše vynahradíme. 

Z liturgického kalendáře 
 
Neděle 13. 12. – 3. neděle adventní 

Pondělí 14. 12. – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 

Neděle 20. 12.  – 4. neděle adventní 

Pondělí 21. 12. – připomínka sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve 
Úterý 22 12. – svátek Výročí posvěcení českobudějovické katedrály  
Středa 23. 12. – připomínka sv. Jana Kentského, kněze 

Čtvrtek 24. 12.  – Štědrý den (vigilie slavnosti Narození Páně) 

Pátek 25. 12.  – slavnost Narození Páně 

Sobota 26. 12.  – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 

Neděle 27. 12. – svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NmgMe2tNVyo&feature=emb_logo
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA BUDE! 
Tříkrálová sbírka bude, ale i Tři králové musí počítat s tím, že epidemiologická 

situace neumožní setkání koledníků s dárci tváří v tvář. Čekejme tedy změny 
v průběhu největší celorepublikové sbírky a dobrovolnické akce. Při velmi příznivé 
situaci, kdy nastane uvolnění všech opatření, lze očekávat klasickou tříkrálovou 
koledu s požehnáním Vašich domovů, a to v termínu od 1. do 24. ledna 2021. Pokud 
se situace nezlepší, proběhne Tříkrálová sbírka s určitými omezeními tak, aby zajistila 
bezpečí koledníků i dárců. Nechceme Vás připravit o požehnání, které koledníci 
do Vašich domovů přinášejí. 

Tříkrálová sbírka se nově pokusí své věrné příznivce oslovit také on-line. Chceme 
tímto vyzvat zejména vás, mladší – pomozte svým rodičům a prarodičům přispět 
do online kasičky, která bude přístupná na webu www.trikralovasbirka.cz 
od 20. 12.2020 do 30.4 2021 a umožňuje Vám darovat podle konkrétní obce, kterou 
si vy zvolíte. Otevíráme tak společně nový prostor Třem králům, kteří vám přinášejí 
požehnání a skrze vás darují pomoc těm nejpotřebnějším. 

Přípravy na sbírku se neobejdou bez dobrovolníků a štědrosti dárců. Pokud byste 
se chtěli aktivně zapojit do sbírky jako koledníci či dobrovolníci, kontaktujte Farní 
charitu Jindřichův Hradec: Jitka Smrčková, tel.: 605 849 877, 731 604 554, e-mail: 
jitka.smrckova@jhradec.charita.cz. Více informací na www.trikralovasbirka.cz 

Kde všude můžete koledovat? 
Blažejov, Číměř, Dívčí Kopy, Dolní Pěna, Dolní Žďár, Doňov, Hadravova Rosička, 

Hatín, Horní Pěna, Horní Radouň, Hospříz, Jilem, Kačlehy, Kamenný Malíkov, Kostelní 
Radouň, Lodhéřov, Nová Olešná, Okrouhlá Radouň, Pístina, Pleše, Polště, Ratiboř, 
Rodvínov, Rosička, Stráž nad Nežárkou, Staré město p. Landštejnem, Světce, Újezdec, 
Velký Ratmírov, Vícemil, Višňová, Vlčetínec, Vydří, Záhoří aj. 

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat! 
Další informace z FCHJH: 

Požehnání koledníků proběhne 2.1.2021 před večerní mší svatou v 16.30h u 
proboštského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci. Celé požehnání 
bude probíhat také online formou na sociálních sítích a Youtube kanále Farní charity 
Jindřichův Hradec. Pří této mši svaté mohou farníci přispívat koledníkům do kasiček.  

Tříkrálový rodinný ples 2021 se neuskuteční z důvodu nepříznivé epidemiologické 
situace. Doufáme, že v následujícím roce 2022 se Tříkrálový rodinný ples již uskuteční 
a společně se sejdeme v KD Střelnice. 

Farní charita JH děkuje všem farníkům za pomoc, podporu a modlitby 

během celého roku. Těšíme se na další spolupráci v následujícím roce 2021. 

Přejeme Vám požehnané svátky a radost z narozeného Krista ať je Vaší silou. 

 zaměstnanci Farní charity Jindřichův Hradec 
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Úmysly mší sv. od 14. do 27. prosince 2020 

 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost – proboštství Jindřichův 
Hradec, Kostelní 74/I, 377 01 Jindřichův Hradec  728 995 603,  

mail: prokop.ivo@dicb.cz 
 Redakce: P. Ivo Prokop, paní Eva Hejdová 

Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení zaslaných příspěvků.       

Uzávěrka příštího čísla je ve středu 23. 12. 2020 

Po 14. 12.           
8.00 P 

Za † Iva Kloboučníka  
a jeho dobrodince 

Po 21. 12.         

8.00 P 

Za † P. Antonína 
Velebu a jeho rodiče 

Út 15. 12. 

18.00 P            
 

Za † Zdeňku Krafkovou, 
manžela, rodiče  
a sourozence z obojí 
strany   

Út 22. 12.         
18.00 P 

Za † Andrease Jandu 

St 16. 12.  

18.00 P           

 

Za hospic St 23. 12.  

18.00 P         

 

Za † maminku Marii, 
její děti, vnoučata  

a pravnoučata 

Čt 17. 12.    

9.30 P         

Za rodinu Zítkovu 
 

Čt 24. 12.   

Štědrý den 

P 

      

Za živé i † z rodin 
Kopečných, 
Hnízdilových, 
Králových  

a Přibylových 

Pá 18. 12. 

18.00 P            
 

Za větší prohloubení 
víry v rodinách 

Pá 25. 12. 

slavnost 
Narození Páně 

P 

        

Za farnosti 

Za † Martinu 
Kučerovou 

So  19. 12.  

17.00 P          

 

Na poděkování a za 
požehnání pro všechny 
listopadové oslavence 
z rodiny Roubalovy  
a Hejdovy 

So 26. 12. 

Svátek sv. 
Štěpána 

P       

Za Charitu v J. 
Hradci 
 

Ne 20. 12. 
4. neděle  
adventní 
P 

  9.30 Za farnosti 
18.00 Za † rodiče 
Petrášovy, jejich syna 
Ladislava a rodinu 
Březinovu 

Ne 27. 12.  
Svátek Svaté 
rodiny 
P 

Za farnosti 
Za rodiče a jejich 
nenarozené děti 

 


