
APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIE

DEKRET

APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIE, aby se zvětšila zbožnost věřících, a pro spásu duší, na
základě pravomocí, které jí svěřil nejvyšší pontifex František, z božské prozřetelnosti papež,
přihlédla k prosbám, které nedávno přednesl E. D. Kevin Joseph Farrell, kardinál svaté řím-
ské církve, prefekt Dikasteria pro laiky, rodinu a život, u příležitosti prvního Světového dne
prarodičů a seniorů, který nejvyšší pontifex nedávno stanovil na čtvrtou neděli v měsíci čer-
venci, uděluje dobrotivě z nebeských pokladů církve plnomocný odpustek. Tento odpustek,
který mohou přivlastnit jako pomoc i duším v očistci, mohou za obvyklých podmínek (svá-
tostné vyznání, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl nejvyššího pontifika) získat prarodi-
če, senioři a všichni věřící v Krista, jestliže se budou dne 25. července 2021 v duchu ka-
jícnosti a motivováni láskou účastnit u příležitosti prvního Světového dne prarodičů a senio-
rů slavnosti, které bude předsedat Svatý otec František v papežské vatikánské bazilice, ane-
bo se zúčastní různých obřadů, které se budou konat po celém světě.

Tento »Soud milosrdenství« navíc uděluje plnomocný odpustek, který mohou věřící
získat téhož dne, jestliže věnují úměrný čas a skutečně nebo pomocí komunikačních
prostředků navštíví staré sestry a bratry, kteří se nacházejí v nouzi a těžkých situacích (jsou
například nemocní, opuštění, nemohoucí a podobně).

Nemocní staří lidé a všichni, kdo z vážné příčiny nemohou vycházet z domu, budou
také moci získat plnomocný odpustek, jestliže se zřeknou jakéhokoliv hříchu a mají úmysl
splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky, a připojí se k posvátným obřadům
tohoto světového dne duchovně, zvlášť v době, kdy se budou slova nejvyššího pontifika a
obřady šířit prostřednictvím televize, rozhlasu i nových sociálních sítí; milosrdnému Bohu
přitom obětují své modlitby a bolesti nebo obtíže vlastního života.

Aby se přístup k získání Božího odpuštění, otvíraného klíči církve, při laskavém pas-
týřském přístupu usnadnil, žádá tato penitenciárie snažně, aby se všichni kněží pověření fa-
kultami zpovědníků ochotně a velkoryse věnovali slavení svátosti pokání.

Tento dekret bude platit v první Světový den prarodičů a seniorů. Jakákoliv ustanovení, kte-
rá jsou s tímto v rozporu, nejsou na překážku.

Dáno v Římě, v sídle Apoštolské penitenciárie dne 13. května, na Nanebevstoupení Páně,
roku vtělení Páně 2021.
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Text byl zveřejněn tiskovým střediskem Svatého stolce 22. června 2021 v originálním latinském znění 
a v italském, francouzském, anglickém, španělském a portugalském překladu:

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/06/22/0399/00880.html

Překlad připravila v červnu 2021 liturgická komise České biskupské konference.

Czech translation © Česká biskupská konference, 2021.
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