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Ve dnech 1. - 8. listopadu můžeme získat plnomocné odpustky pro duše v 
očistci.  Co  to  odpustky  jsou?  Jak  jimi  lze  pomoci  zemřelým?  Jak  lze  tyto  
odpustky získat? To jsou otázky, na něž bychom si měli odpovědět dnes, kdy jsou 
Dušičky za dveřmi... 

O odpustcích pojednává Katechismus katolické církve v článcích 1471 - 
1479 a 1498. V článku 1471 se píše, že nauka a praxe odpustků je v církvi úzce 
spojena s účinky svátosti pokání (zpovědi). 

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. 

Odpustek  je  částečný  nebo  plnomocný  podle  toho,  zda  částečně  nebo 
úplně osvobozuje od časného trestu za hříchy. Plnomocné odpustky jsou tedy 
odpuštěním všech trestů za (odpuštěné) hříchy.

Odpustky mohou být přivlastněny živým nebo zesnulým. Článek 1479 
potom hovoří o přivlastnění odpustků duším v očistci: Protože zemřelí věřící, 
kteří  se  očišťují,  jsou  také  členy  téhož  společenství  svatých,  můžeme  jim 
pomáhat,  mimo jiné  tím,  že  pro  ně  získáváme  odpustky,  aby  byli  zproštěni 
časných trestů, které si zasloužili za své hříchy. 

Jaké jsou podmínky pro získání odpustků v dušičkovém období?
1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možné při návštěvě 

kteréhokoli  kostela  získat  plnomocné odpustky,  přivlastnitelné  pouze  duším  
v  očistci.  Kromě  tří  obvyklých  podmínek  (svátost  smíření,  svaté  přijímání, 
modlitba na úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela 
modlitbu Páně a vyznání víry. 

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek 
denně plnomocné odpustky,  přivlastnitelné  pouze  duším v  očistci,  navštíví-li 
někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech 
lze takto získat odpustky částečné.

Když člověk miluje, nemůže pro něho být očistec. (Terezie z Lisieux)  
V očistci se člověk osvobozuje ze své uzavřenosti do sebe, která mu brání plně  
se otevřít dialogu lásky s Bohem.


