Plnomocné odpustky pro zemřelé
Rádi bychom připomněli, že na počátku listopadu je možné získat pro zemřelé plnomocné
odpustky. Tento veliký dar Boží milosti, tento poklad z bohatství církve může pro zemřelé využít
ten, kdo:


se smíří s Bohem a s církví ve svátosti smíření (řekněme v časovém okruhu ± 14 dní);



nemá zalíbení ani v lehkém hříchu;



přijme Krista v eucharistii;



pomodlí se Vyznání víry, modlitbu Páně a modlitbu na úmysl Svatého otce;



navštíví hřbitov a pomodlí se zde za zemřelé.
Takto lze získat plnomocné odpustky pro zemřelé 1. listopadu odpoledne a od 2. do

8. listopadu po celý den; 1. a 2. 11. postačí místo hřbitova navštívit kterýkoli kostel nebo kapli.
V letošním roce stále ještě platí výjimka, kterou poskytl Řím na žádost našich biskupů
českým a moravským diecézím: za uvedených podmínek lze získat odpustky pro zemřelé již od
25. října – pokud v obvyklém čase na začátku listopadu nebudeme moci z vážného důvodu hřbitov
navštívit.
S těmi, kteří nás předešli na věčnost, jsme spojeni. Což není v Písmu mnoho dokladů o tom,
že láska je silná jako smrt, nebo dokonce silnější? Že láska přetrvá, když pomine víra a naděje?
Určitě je skutkem lásky pomáhat těm, kdo si sami pomoci nemohou. A zemřelí, kteří
procházejí tímto procesem očišťování a dozrávání v lásce, si opravdu už sami nemohou pomoci.
Jsou odkázáni na Boží milosrdenství – a na nás. Když se za ně modlíme, a zvláště v těchto dnech,
kdy se za ně modlíme obzvlášť intenzivně, kdy pro ně usilujeme získat bohatství, které církev má
na základě Kristových zásluh – takzvané plnomocné odpustky – prokazujeme jim tak skutek lásky.
Tehdy jim vyjadřujeme svou lásku, tehdy jim dáváme najevo, že jsou milováni.
Jak člověk dozrává v lásce? Tím, že je milován – tím se také učí milovat. Jestliže se my
přimlouváme za zemřelé, jestliže my za ně prosíme, jestliže my usilujeme udělat všechno pro to,
aby oni mohli patřit na Boha tváří v tvář, aby se oni mohli setkat s milujícím a milovaným Pánem,
tehdy touto láskou, která přemáhá smrt, pomáháme jejich dozrávání v lásce.
A nejsme na to sami. Není na to jenom naše láska, ale také láska Boží, a ta skutečně smrt
přemáhá.
Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvůj osten? Před Boží láskou musí smrt definitivně
kapitulovat.

