
Možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých
veriacich počas pandémie Covid-19

Toho  roku,  za  aktuálnych  okolností  spôsobených  pandémiou  Covidu-19,  bude  možnosť
získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich predĺžená na celý mesiac november, a budú
prispôsobené úkony a podmienky na ich získanie, aby sa zaistila bezpečnosť veriacich.

Týmito  slovami  uvádza  Dekrét  Apoštolskej  penitenciárie  rozšírenú  možnosť  získania
plnomocných  odpustkov  pre  duše  v  očistci,  keže  vo  viacerých  krajinách  sú  v  dôsledku
epidémie Covidu-19 v platnosti nariadenia obmedzujúce zhromažďovanie i pohyb ľudí.

V dekréte sa uvádza:

• Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku
úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré
bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až
do konca  novembra.  Tieto  dni  si  veriaci  môžu  ľubovoľne  vybrať  a  nemusia  súvisle
nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich.

• Dekrét  s  podpismi  hlavného  penitenciára  kardinála  Maura  Piacenzu  a  regensa  Mons.
Krzysztofa  Nykiela  hovorí  aj  o  úplných  odpustkoch  z  2.  novembra,  pri  príležitosti
Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia
chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu byť presunuté
z 2.  novembra  nielen  na  predošlú  alebo  nasledujúcu  nedeľu  alebo  na  sviatok  Všetkých
svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých
veriacich.

• Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu,
a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu
získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa
akéhokoľvek  hriechu  s  úmyslom  splniť  akonáhle  to  bude  možné  tri  ďalšie  zvyčajné
podmienky  (sviatostná  spoveď,  sväté  prijímanie  a  modlitba  na  úmysel  Svätého  Otca)
a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.

Môžu to byť napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý
ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci
radi  modlia,  alebo  sa  zahĺbia  do  meditačného  čítania  jedného  z  evanjeliových  úryvkov
ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu
bolesti a útrapy vlastného života.

• Apoštolská  penitenciária  v  dekréte  zároveň  veľmi  prosí,  aby  všetci  kňazi,  vybavení
náležitými fakultami,  sa zvlášť veľkodušne venovali  vysluhovaniu sviatosti  pokánia
a rozdávaniu svätého prijímania chorým. Kardinál Piacenza a Mons. Nykiel pripomínajú
aj platné usmernenia v Nóte ohľadom sviatosti zmierenia v aktuálnej situácii pandémie z 19.
marca.

• Napokon, keďže dušiam v očistci sa pomáha prostredníctvom modlitieb veriacich a osobitne
obetou Bohu milou  na  oltári,  všetci  kňazi  sú naliehavo vyzvaní,  aby na  Spomienku na
všetkých verných zosnulých slúžili tri razy za deň svätú omšu.
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