ODPUSTKY V KATOLICKÉ CÍRKVI
Odpustky jsou jedním z duchovních darů v katolické církvi. Nejedná se o odpuštění hříchů, ale o
zahlazení (duchovních) následků zlého jednání člověka. Je smutnou skutečností, že v minulosti bylo
získávání odpustků v katolické církvi zneužito k finančnímu prospěchu.
Odpustek znamená, že se před Bohem odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichž vina byla
zahlazena. Je to odpuštění, které náležitě připravený věřící získává za určitých podmínek zásahem
církve, jež jako služebnice vykoupení autoritativně rozděluje a používá pokladu zadostiučinění
Krista a svatých. / KKC 1471 /
Abychom pochopili tuto nauku a tuto církevní praxi, je třeba si uvědomit, že hřích má dvojí
následek. Těžký hřích nás zbavuje společenství s Bohem, a tím nás činí neschopnými dosáhnout
věčného života, být zbaven věčného života se nazývá "věčný trest" za hřích. Na druhé straně každý
hřích, i ten všední, vyvolává zhoubné lpění na tvorech, které musí být odčiněno, buď zde na zemi,
nebo po smrti, ve stavu, jenž se nazývá očistec. Toto očišťování zbavuje toho, co se nazývá "časný
trest" za hřích. Tyto dva tresty nelze pojímat jako nějaký druh pomsty, kterou Bůh postihuje
hříšníka zvenčí, nýbrž jako důsledky vyplývající ze samé podstaty hříchu. Obrácení, jež pochází z
vroucí lásky, může dosáhnout naprostého očistění hříšníka, takže už nezůstává žádný trest. / KKC
1472 /
Odpustky mohou být částečné, nebo plnomocné podle toho, zda částečně nebo úplně osvobozují
od časného trestu za hříchy a mohou být přivlastněny živým, nebo zesnulým. Jsou tři základní
podmínky k získání odpustku:
•
•
•

svátost smíření /nemusí být v ten den/ + nemít sebemenší zalíbení v hříchu
svaté přijímání
modlitby na úmysl sv. Otce.

Tyto podmínky k získání odpustku musí být vždy splněny.
Níže jsou uvedeny některé možnosti k získání odpustku (čtvrtá podmínka).
Uděluje se plnomocný odpustek:
•
•

•
•
•
•
•
•

Věřícím, kteří zbožně přijmou papežské požehnání tzv. Urbi et orbi (Městu a světu), které
papež uděluje na Boží hod Vánoční a Boží hod Velikonoční.
Věřícímu, který se v kostele nebo kapli zbožně pomodlí recitací nebo zpěvem:
- hymnus Bože chválíme Tebe (Kancionál č. 982) 31. prosince na poděkování za uplynulý
rok.
- hymnus Přijď Tvůrce Duchu svatý (Kancionál č. 423) 1. ledna, nebo o Slavnosti Seslání
Ducha sv.
Věřícímu, který se na Zelený čtvrtek během výstavu Nejsvětější svátosti po mši sv. zbožně
pomodlí recitací, nebo zpěvem 5. sloku písně „Chvalte ústa“ – tj. „Před svátostí touto
slavnou…“
Věřícímu, který se během liturgie Velkého pátku zbožně zúčastní adorace kříže.
Věřícímu, který vykoná pobožnost Křížové cesty.
Věřícímu, který při slavení Velikonoční vigilie (na Bílou sobotu večer), nebo ve výroční den
svého křtu obnovuje jakoukoliv právoplatně schválenou formou křesní sliby.
Věřícím, kteří o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova vykonají společně modlitbu
dostiučinění.
Členům rodiny při zasvěcení (pokud možno za přítomnosti kněze nebo jáhna) Nejsvětějšímu
Srdci Ježíšovu, nebo Neposkvrněnému srdci Panny Marie.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Věřícímu, který se zbožně zúčastní eucharistického průvodu o slavnosti Těla a krve Páně.
Věřícím, kteří o slavnosti Ježíše Krista Krále vykonají společně zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci
Ježíšovu.
Knězi, který slaví primici za přítomnosti lidu a věřícím, kteří se jí zbožně účastní.
Věřícímu, který přistupuje poprvé ke stolu Páně, nebo je zbožně přítomný prvnímu sv.
přijímání jiných věřících.
Věřícímu, který vykoná návštěvu Nejsvětější svátosti a adoruje před ní alespoň půl hodiny.
Věřícímu, který vykoná duchovní cvičení v délce alespoň tři dny.
Věřícímu, který naslouchá některým kázáním při misiích a účastní se jejich slavnostního
zakončení.
Věřícímu, který s náležitou úctou čte Písmo svaté jako duchovní četbu alespoň půl hodiny.
Věřícím, kteří se společně pomodlí růženec v kostele, kapli, nebo i doma v rodině.
Věřícímu, který o památce Panny Marie Andělské z Porciunkule 2. srpna navštíví františkánský,
diecézní (katedrální), nebo farní kostel a pomodlí se zde zbožně Otčenáš a Věřím v Boha.
Věřícímu, který o titulární slavnosti (patrociniu) farního kostela jej navštíví a pomodlí se zde
zbožně Otčenáš a Věřím v Boha (Bánov neděle bližší 11. listopadu).
Věřícímu, který o slavnosti výročí posvěcení kostela, nebo oltáře jej navštíví a pomodlí se zde
zbožně Otčenáš a Věřím v Boha (Bánov – neděle bližší 17. červenci, Bystřice pod Lopeníkem –
neděle bližší 16. listopadu, Suchá Loz – neděle bližší 22. srpnu).

Odpustky pro zesnulé může získat:
•
•

Věřící, který ve dnech 1. – 8. listopadu navštíví hřbitov a zde se pomodlí za zemřelé.
Věřící, který 1. 11. odpoledne, nebo 2. 11. po celý den navštíví kostel a zde se pomodlí
Otčenáš a Věřím.

