Sveta Stolica odobrila potpuni oprost
za oboljele od koronavirusa kao i za sve
koji skrbe o njima i mole za njih
Evo koji su uvjeti potrebni za dobivanje potpunog oprosta.

Vatikanska Apostolska pokorničarna odobrila je potpuni oprost od vrementih
kazni za ljude zaražene koronavirusom, osobe koje se nalaze u karanteni ili
samoizolaciji te za one koji brinu za njih, uključujući liječničko osoblje i članove
obitelji.
Prema izdanoj Uredbi, potpuni oprost mogu dobiti katolici iz navedenih
skupina ako duhovno putem medija sudjeluju u pobožnostima poput svete mise,
križnoga puta, krunice ili drugih oblika pobožnosti, ili ako barem izmole Vjerovanje i
Oče naš te pobožno zazovu Blaženu Djevicu Mariju, prikazujući svoje patnje u duhu
vjere u Boga i ljubavi prema braći i sestrama.
Kao što je i obično slučaj kod potpunog oprosta, za njegovo dobivanje osoba se
mora odreći svih grijeha, mora se ispovjediti, pričestiti i izmoliti molitve na nakanu
Svetog Oca za što će u ovom slučaju biti dovoljno imati nakanu to učiniti čim uvjeti to
dopuste.
Potpuni oprost, pod istim uvjetima, mogu dobiti i svi katolici koji mole za
okončanje pandemije, ozdravljenje bolesnih ili za pokoj duše preminulih. Za njih je
potrebno da posjete Presveti sakrament, ili sudjeluju u klanjanju, ili čitaju Sveto pismo
barem pola sata, ili izmole krunicu, ili izmole križni put, ili izmole krunicu Božjeg
milosrđa.

“Crkva moli i za one koji nisu u mogućnosti primiti sakrament bolesničkog pomazanja
i popudbinu, povjeravajući svakog pojedinog božanskom milosrđu preko općinstva
svetih i dajući vjernicima potpuni oprost u trenutku smrti, ako su propisno raspoloženi
i ako su tijekom života izmolili nekoliko molitava (u ovom slučaju Crkva nadoknađuje
tri uobičajeno potrebna uvjeta)”, stoji također u dekretu, uz napomenu kako je za
dobivanje ovog oprosta preporučena upotreba križa
Dokument koji potpisuje viši pokorničar, kardinal Mauro Piacenza, završava
zazivanjem Majke Božje, koja je Zdravlje bolesnih, da pomogne čovječanstvo spasiti
od pandemije.
Pojasnimo još jednom Crkveni nauk o oprostima:
Svaki teški grijeh ima dvostruku posljedicu: raskida naše zajedništvo s Bogom i lišava
nas vječnog života. Oproštenje od vječne kazne ostvaruje se oprostom od krivnje i
obnovom zajedništva s Bogom po sakramentu ispovijedi. Pored vječne kazne postoji
i ona koju nazivamo vremenitom kaznom od koje se vjernik treba očistiti bilo na zemlji
bilo poslije smrti u stanju nazvanom čistilištem.
Oprost je dakle otpuštenje vremenite kazne za grijehe kojih je krivnja već otpuštena
po sakramentu ispovijedi, odnosno, dobivanje potpunog oprosta nije zamjena za
sakrament ispovijedi.

Papa o oprostu grijeha bez svećenika
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Osobe koje umiru bez bolničkih kapelana, ali i obitelji od kojih se traži da
ostanu u kućama a ne mogu doći do svećenika zbog izvanredne situacije,
odnosno pandemije, papa Franjo podsjetio je na Katekizam i “pokajanje” kojim
se može dobiti oprost grijeha.
Salus animarum, spasenje duša, vrhovni je zakon Crkve, temeljni interpretativni kriterij za
određivanje onoga što je ispravno. Zbog toga Crkva uvijek na svaki način nastoji ponuditi
mogućnost pomirenja s Bogom svima onima koji to žele, koji su u potrazi, čekaju ili koji
postanu svjesni svog stanja te osjete potrebu da budu prihvaćeni, voljeni, oni kojima je
oprošteno. U ovim izvanrednim vremenima zbog pandemije s virusom, korisno je podsjetiti
ljude koji su teško bolesni i izolirani na odjelima intenzivne njege, kao i obitelji od kojih je

zatraženo da ostanu kod kuće kako bi se izbjeglo širenje infekcije, na veliko bogatstvo
tradicije. Papa Franjo je to učinio tijekom homilije na misi u Domu Sv. Marte u petak 20.
ožujka, piše Vatican News, a prenosi Fratellanza umana.
“Znam da mnogi od vas za Uskrs pođete na ispovijed kako biste se pronašli s Bogom. I,
mnogi će mi danas reći: ‘Ali, oče, gdje mogu pronaći svećenika, ispovjednika, budući da se ne
može izlaziti iz kuće? A ja se želim pomiriti s Gospodinom, želim da me zagrli, da me otac
zagrli… Što mogu učiniti ako ne nađem svećenika?’ Čini ono što kaže Katekizam”, rekao je
Papa.
“Vrlo je jasno: ako ne pronađeš svećenika koji bi te ispovjedio, razgovaraj s Bogom, on je
tvoj Otac i reci mu istinu: ‘Gospodine, učinio sam to, to, to… Oprosti mi’ i zamoli ga za
oproštenje svim srcem, činim pokajanja i obećaj mu: ‘Kasnije ću ovo ispovijedati, ali oprosti
mi sada’. I odmah ćeš se vratiti u milost Božju. Ti sam možeš se približiti, kako nas uči
Katekizam, oprostu Božjem, ako pri ruci nemaš svećenika. Razmislite: vrijeme je! A ovo je
pravo vrijeme, pravo vrijeme. Dobro izvršen čin pokajanja, i tako će naša duša postati bijela
kao snijeg”.
Papa se, zapravo, osvrnuo na brojeve 1451. i 1452. Katekizma Katoličke Crkve, koji glase:
1451.
Među pokornikovim činima kajanje je na prvome mjestu. To je “bol duše i
osuda počinjenog grijeha s odlukom više ne griješiti”.
1452.
Kada kajanje proizlazi iz ljubavi prema Bogu, ljubljenom iznad svega, naziva
se “savršenim kajanjem” (iz ljubavi prema Bogu, contritio). To kajanje oprašta lake
grijehe; a postiže oproštenje i teških grijeha ako uključuje čvrstu odluku pristupiti
sakramentalnoj ispovijedi, čim to bude moguće.

