
Dušičkové odpustky budú mať rozšírenú možnosť 
kvôl i pandémii  

 
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. Z 
poverenia Svätého Otca to umožnila formou dekrétu Apoštolská penitenciária, ktorá tak vyšla 
v ústrety žiadostiam biskupov z mnohých oblastí sveta postihnutých koronavírusom. 
  
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. 
  
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 ako náhle 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. 
  
 
Zdroj: https://www.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2020-10 /dusickove-odpustky-budu- mat-rozsirenu-
moznost-kvo li-pandemii.html 
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D E K RÉ T

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.

Na Apoštolskú penitenciáriu prišli viaceré prosby od Posvätných pastierov, ktorí žiadajú, aby

tento rok v dôsledku epidémie Covidu-19 boli pozmenené zbožné úkony potrebné na získanie úplných

odpustkov, aplikovatených pre duše v očistci podľa normy Enchiridia Indulgentiarum (conc. 29, §1).

Z tohto dôvodu Apoštolská penitenciária s osobitným poverením od Jeho Svätosti pápeža Františka,

ochotne stanovuje a rozhoduje, že toho roku, aby sa vyhlo zhromažďovaniu tam, kde je to zakázané:

a) úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, hoci len v

duchu, ktoré norma stanovuje len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až

do konca tohto mesiaca. Tieto dni, ľubovoľne zvolené jednotlivými veriacimi, nemusia nasledovať za

sebou;

b) úplne odpustky z 2. novembra, stanovené 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, môžu byť presunuté nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok

Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých

veriacich.

Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, napríklad z dôvodu

obmedzení nariadených kompetentnou autoritou v čase pandémie, aby sa zabránilo tomu, že mnohí

veriaci sa zhromaždia na posvätných miestach, 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),  pred  obrazom Pána  Ježiša  a  Preblahoslavenej  Panny  Mária  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 meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za

zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.



Pre jednoduchšie získanie Božej milosti prostredníctvom pastoračnej lásky, táto penitenciária

veľmi  prosí,  aby  všetci  kňazi,  vybavení  náležitými  fakultami,  sa  zvlášť  veľkodušne  venovali

vysluhovaniu sviatosti pokánia a rozdávaniu svätého prijímania chorým.

Okrem toho, pokiaľ ide o duchovné podmienky pre plné získanie odpustkov,  pripomíname

riadiť sa usmerneniami danými 19. marca 2020 v Nóte ohľadom sviatosti zmierenia v aktuálnej situácii

pandémie, vydanej touto Apoštolskou penitenciáriou.

Napokon, keďže dušiam v očistci sa pomáha prostredníctvom modlitieb veriacich a osobitne

obetou Bohu milou na oltári (porov. Conc. Tr. Sess. XXV, decr. De  Purgatorio),  všetci  kňazi sú

naliehavo vyzvaní, aby na Spomienku na všetkých verných zosnulých slúžili tri razy za deň svätú

omšu, podľa normy apoštolskej konštitúcie  Incruentum Altaris, vydanej pápežom Benediktom XV.,

blahej pamäti, 10. augusta 1915.

Tento  dekrét  platí  počas  celého  mesiaca  november,  napriek  akémukoľvek  opačnému

nariadeniu.

 

Dané v Ríme, v sídle Apoštolskej penitenciárie, 22. októbra 2020, na Spomienku sv. Jána Pavla II.
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