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Odpustky pre duše v očistci

Opäť sa blíži čas, kedy si častejšie ako inokedy spomíname na tých, ktorí už odišli do večnosti.
Sviečka zapálená na hrobe blízkeho, krátka modlitba, spomienky...
Spomíname na to, čo sme spolu prežili. Boli to chvíle možno krásne a radostné, ale možno i ťažké a
bolestivé.
Toľko by sme toho chceli našim drahým ešte povedať, ale…
Už nie sú medzi nami. Fyzicky ich nevidíme, ale vieme, že sme naďalej prepojení vzájomnými putami.
Putami najsilnejšími, putami lásky. A tie nám umožňujú, že im môžeme pomôcť.
Môžeme im, dúfajúc v nesmierne Božie milosrdenstvo, skrátiť a uľahčiť očistcové trápenie. Ba dokonca im
môžeme pomôcť vykročiť priamo k Spasiteľovi – do neba.
Je to nepochopiteľné a úžasné.
Každý deň sa môže jedna duša aj našim pričinením dostať do neba – do večnej blaženosti. Ale tým to
nekončí.
My pomôžeme, ale zároveň môžeme očakávať aj pomoc duší, ktoré s radosťou a vďačnosťou sa za nás
prihovárajú a „na diaľku“ nám pomáhajú.
A keď sa raz skončí naša životná púť, určite na našu pomoc nezabudnú a budú stáť pri nás, aby nám
ukázali cestu k Spasiteľovi.

ODPUSTKY PRE DUŠE V OČISTCI
podľa normy Enchiridia Indulgentiarum (conc. 29, §1) so zmenou v dôsledku epidémie Covid-19
ODPUSTKY sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny.
Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne
alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky získať buď pre seba alebo aplikovať za zosnulých. (KKC 1471)
RAZ DENNE
-

Pôvodná platnosť: od 1. - 8. november
Aktuálna platnosť: 8 dní v novembri (ľubovoné dni, nemusia nasledovať za sebou)
Podmienky
nábožná navšteva cintorína,
modlitba za zosnulých

V DEŇ SPOMIENKY NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH
- Pôvodná platnosť: 2. november
- Aktuálna platnosť: deň v novembri (podľa slobodného rozhodnutia veriacich)
- Podmienky:
- nábožná navštíeva kostola či kaplnky,
- modlitba Otče náš a Verím v Boha.
Okrem snahy vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu (aj všednému) a splneniu vyššie
uvedených odpustkových úkonov sa žiada splniť ešte 3 podmienky:
1. svätá spoveď (akonáhle to bude možné, jedna svätá spoveď stačí na všetky odpustky),
2. sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň, prípadne akonáhle to bude možné) a
3. modlitba na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas’ a Sláva Otcu).
Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu,
môžu získať úplné odpustky aj keď sa duchovne spoja so všetkými ostatnými veriacimi, zrieknu sa
akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť ako náhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná
spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša a
Preblahoslavenej Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých, napríklad ranné chvály alebo
vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunku Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby
za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditatívneho čítania jedného z
evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc
Bohu bolesti a útrapy vlastného života.
Dané v Ríme, v sídle Apoštolskej penitenciárie, dňa 28. októbra 2021

Viac informácií: TK KBS - Dušičkové odpustky sa aj tento rok rozširujú na celý november
Text a ilustračné obrázky - farnosť Saletini Rozkvet.
Kliknutím na obrázok - väčšie rozlíšenie
späť na Úvodnu sekciu

