
 

 

APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIE 

 

DEKRET 

 

 Apoštolská penitenciárie, pro rozhojnění zbožnosti věřících a spásu duší, pravomocí, která jí 

byla svěřena Svatým otcem Františkem, z Boží Prozřetelnosti papežem, pozorně přijala prosby, jež  

jí nedávno zaslal kardinál Kevin Joseph Farrell, prefekt Dikasteria pro laiky, rodinu  

a život, u příležitosti II. Světového dne prarodičů a seniorů, vyhlášeného papežem Františkem na 

čtvrtou červencovou neděli, a dobrotivě umožňuje získat 24. července 2022 z nebeských pokladů 

církve plnomocný odpustek. Tento odpustek, který lze také přivlastnit duším v očistci, mohou za 

obvyklých podmínek (svátost smíření, přijetí Eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce) získat 

prarodiče, senioři a všichni věřící, kteří se v duchu skutečného pokání a vedeni láskou zúčastní  

u příležitosti II. Světového dne prarodičů a seniorů slavnostní mše svaté, které bude předsedat Svatý 

otec František v papežské bazilice ve Vatikánu, anebo se zúčastní různých obřadů, jež se budou konat 

na celém světě.  

 Tento „Soud milosrdenství“ nadto umožňuje věřícím získat v tento den plnomocný odpustek, 

pokud věnují příhodný čas tomu, že reálně nebo prostřednictvím komunikačních prostředků navštíví 

staré sestry a bratry, kteří se nacházejí v nouzi či obtížích (např. nemocné, opuštěné, nemohoucí  

a podobně). 

 Také nemocní staří lidé a všichni, kdo z vážného důvodu nemohou vycházet z domu, budou 

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, zvláště v době, kdy se budou slova papeže Františka šířit prostřednictvím 

komunikačních prostředků, a milosrdnému Bohu přitom obětují své modlitby a bolesti nebo obtíže 

vlastního života. 

 Aby se tedy přístup k získání Božího odpuštění, otvíraného klíči církve, při laskavém 

pastýřském přístupu usnadnil, žádá tato penitenciárie snažně, aby se všichni kněží pověření fakultami 

zpovědníků ochotně a velkoryse věnovali slavení svátosti smíření. 

 Tento dekret bude platit pro II. Světový den prarodičů a seniorů. Jakákoliv ustanovení, která 

jsou s tímto v rozporu, nejsou na překážku.  
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