
Doba postní, není jen dobou odříkání, ale je i dobou milost, a k milostem Božím 
neodmyslitelně patří odpustky – odpuštění časného trestu za hříchy.  
 
1) Plnomocný odpustek se uděluje věřícímu, který vykoná pobožnost křížové 
cesty před zastaveními řádně zřízené křížové cesty Pro vykonání pobožnosti 
postačuje zbožná meditace o utrpení a smrti Páně, není nutné zvláštním 
způsobem meditovat nad tajemstvím jednotlivých zastavení.  
 
2) Plnomocný odpustek se uděluje také věřícímu, který se modlí zbožně o 
jednotlivých pátcích v postní době před obrazem ukřižovaného Ježíše text 
modlitby Můj dobrý, láskyplný Ježíši 
 

 
 
 
„M ůj dobrý, láskyplný Ježíši, před 
tvou tváří padám na kolena a plný 
soucitu a bolesti sám u sebe uvažuji 
a rozjímám o tvých pěti ranách, 
mám na mysli, co už prorok David 
vložil do tvých úst: »Probodli mi 
ruce i nohy, spočítat mohu všechny 
své kosti.«  Z celé duše tě vroucně 
žádám a zapřísahám: vlej do mého 
srdce živou víru, naději a lásku, 
opravdovou lítost nad spáchanými 
hříchy a pevnou vůli je napravit.“  
 
 
 
 
 
 

 
 „Odpustek je schopen získat ten, kdo byl pokřtěn, není v exkomunikaci, je ve stavu milosti alespoň na 
konci předepsaných úkonů. K nabytí odpustku je nezbytné: mít alespoň obecný úmysl jej získat; 
vykonat vše, co se požaduje, a to ve stanovené době a způsobem určeným podle ustanovení odpustku.“  
„K získání plnomocného odpustku je nutné – kromě vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, a to i v 
lehkém – vykonat skutek, na nějž je odpustek vázán, a splnit další tři podmínky: vykonat svatou 
zpověď, přistoupit ke Stolu Páně, pomodlit se na úmysl nejvyššího velekněze (Svatého otce.). Na 
základě jedné svátostné zpovědi lze nabýt vícero plnomocných odpustků, zatímco na základě jednoho 
svatého přijímání a jedné modlitby na úmysl nejvyššího velekněze lze nabýt pouze jednoho 
plnomocného odpustku.“ Tři podmínky lze splnit několik dní předtím nebo potom, kdy je vykonán 
předepsaný odpustkový úkon, je však vhodné, aby svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce 
byly vykonány ve stejný den. 


