
DEKRÉT APOŠTOLSKEJ PENITENCIÁRIE

O UDEĽOVANÍ MIMORIADNYCH ODPUSTKOV VERIACIM

V AKTUÁLNEJ SITUÁCII PANDÉMIE

Udeľuje  sa  dar  mimoriadnych  odpustkov  pre  veriacich  postihnuty�ch
chorobou  Covid-19,  bež�ne  nažy�vanou  koronaví�rus,  ako  aj  ždravotní�ckym
pracovní�kom,  rodinny�m  prí�slus�ní�kom  a vs�etky�m  ty�m,  ktorí�  sa aky�mkoľvek
spo! sobom, aj modlitbou, o ty�chto staraju� .

„V nádeji   sa  radujte,  v  súžení  buďte  trpezliví,  v modlitbe  vytrvalí“ (Rim 12,
12).  Slova� ,  ktore�  napí�sal  sv.  Pavol  Cirkvi  v Korinte  žažnievaju�  cely�mi  dejinami
Cirkvi a usmern� uje žmy�s�ľanie veriacich, ktorí� c�elia utrpeniu, chorobe a nes�ťastiu.

Prí�tomna�  chví�ľa,  v  ktorej  sa  teraž  nacha�dža  cele�  ľudstvo,  ohrožovane�
neviditeľnou a ža�kernou chorobou, ktora�  už�  pred nejakou dobou mocne žasiahla
do  ž� ivota  vs�etky�ch  a stala  sa  jeho  su� c�asťou,  den�  ža  dn� om  vžbudžuje  u� žkostne�
strachy, nove�  neistoty a predovs�etky�m rožs� iruje fyžicke�  i mora� lne utrpenie.

Cirkev, podľa prí�kladu svojho bož�ske�ho Uc�iteľa, mala vž�dy na srdci pomoc
chory�m.  Ako  uviedol  Ja�n  Pavol  II.  žmysel  ľudske�ho  utrpenia  je  dvojaky� :  „Je
nadprirodzený, lebo je žakotveny�  v bož�skom tajomstve vyku� penia sveta; su� c�asne je
aj hlboko ľudský, lebo c�lovek v n� om nacha�dža seba same�ho, svoju ľudskosť, svoju
do! stojnosť, svoje poslanie.“ (apos�t. list Salvificidoloris, 31).

V ostatne�  dni  aj  pa�pež�  Frantis�ek  uka� žal  svoju  otcovsku�  blí�žkosť  a žnovu
žopakoval svoju vy�žvu neprestajne sa modliť ža chory�ch na koronaví�rus.

Aby vs�etci tí�, c�o trpia v do! sledku Covid-19, pra�ve v tajomstve tohto utrpenia
mohli  objaviť  „Kristovo  vykupiteľske�  utrpenie“  (tamtiež 30),  Apoštolská
penitenciária,  ex  auctoritateSummiPontifics,  dôverujúc  v slová Krista  Pána
a v duchu viery zvažujúc aktuálne prebiehajúcu epidémiu a jej prežívanie z
pohľadu  osobného  obrátenia,  udeľuje  dar  odpustkov   v zmysle
nasledujúceho nariadenia.

Udeľuju�  sa  úplné   odpustky veriacim  postihnuty�m  koronaví�rusom,
ž nariadenia ždravotní�ckej autority dany�m do rež� imu karante�ny v nemocniciach
alebo vo vlastny�ch  bytoch,  ak  sa  žrieknu  pripu� tania  k  ake�mukoľvek  hriechu  a
duchovne pripoja prostrední�ctvom komunikac�ny�ch prostriedkov k sla� veniu sva6 tej
oms�e, modlitbe sva6 te�ho ruž�enca, k na�bož�ne�mu sla� veniu krí�ž�ovej cesty alebo iny�m
forma�m  pobož�ností�,  alebo  keď  sa  pomodlia  aspon�  Verí�m  v Boha,  Otc�e  na� s�



a pobož�ne  budu�  vžy�vať  Preblahoslavenu�  Pannu  Ma� riu,  obetuju� c  tu� to  sku� s�ku
v duchu  viery  v Boha  a la� sky  k blí�ž�nym,  s u� myslom  splniť  na� lež� ite�  podmienky
(sviatostnu�  spoveď, sva6 te�  prijí�manie a modlitbu na u� mysel Sva6 te�ho Otca) hneď,
ako to bude mož�ne� .

Zdravotní�cki  pracovní�ci,  rodinní�  prí�slus�ní�ci  a tí�,  c�o  nasleduju�  prí�klad
Milosrdne�ho Samarita� na,  keď sa vystavuju�  rižiku na�kažy,  poma�haju�  chory�m na
koronaví�rus podľa slov bož�ske�ho Vykupiteľa: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto
položí život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13), ží�skavaju�  tento dal úplných odpustkov
ža rovnaky�ch podmienok.

Apos�tolska�  penitencia� ria  okrem  toho  ochotne  udeľuje  mož�nosť  úplných
odpustkov pri  prí�lež� itosti  aktua� lnej  svetovej  epide�mie  aj  ty�m  veriacim,  ktorí�
obetuju�  na�vs�tevu  Najsva6 tejs�ej  Sviatosti,  eucharisticku�  adora� ciu  alebo  aspon�
polhodinove�  c�í�tanie Sva6 te�ho pí�sma c�i modlitbu sva6 te�ho ruž�enca, alebo vykonanie
krí�ž�ovej cesty, alebo modlitbu Korunky Bož� ieho milosrdenstva ža to, aby od Boha
vyprosili skonc�enie epide�mie, ako aj u� ľavu pre ty�ch, c�o su�  n� ou postihnutí� a vec�nu�
spa� su pre ty�ch, ktory�ch si Pa�n povolal k sebe.

Cirkev sa modlí�  ža ty�ch,  ktorí�  nemaju�  mož�nosť prijať sviatosť pomažania
chory�ch  a viatikum,  žveruju� c  Bož� iemu  milosrdenstvu  vs�etky�ch  a kaž�de�ho
jednotlivo  na  ža�klade  spoloc�enstva  sva6 ty�ch  a udeľuje  veriacim  v hodine  smrti
úplné odpustky,  ak su�  na� lež� ite disponovaní�  a pravidelne poc�as ž� ivota sa modlili
nejaku�  modlitbu  (v  tomto  prí�pade  Cirkev  nahra�dža  žvyc�ajne�  tri  pož�adovane�
podmienky).  Pre  dosiahnutie  ty�chto  odpustkov  sa  odporu� c�a  použ� iť  krí�ž�  s
ukriž�ovany�m Kristom alebo [jednoduchy� ] krí�ž�  (porov. Enchiridion indulgentiarum,
12).

Preblahoslavena�  Panna  Ma� ria,  Bož� ia  Matka  a Matka  Cirkvi,  Uždravenie
chory�ch  a Pomocnica  kresťanov,  nas�a  Orodovní�c�ka,  nech  poma�ha  trpiacemu
ľudstvu, odvra� ti od na� s žlo tejto pande�mie a vyprosí� na�m vs�etky potrebne�  dobra�
pre nas�u spa� su a posva6 tenie.

Tento dekre� t platí� bež ohľadu na ake�koľvek ine�  odlis�ne�  nariadenie.

Dané v Ríme v sídle Apoštolskej penitenciárie 19. marca 2020
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