
Dušičkové dny aneb odpustky pro naše zesnulé 

Slavností Všech svatých a Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé vstupujeme do tzv. 

dušičkových dní. Budeme přicházet k hrobům našich blízkých zesnulých, rozsvěcovat svíčky, modlit se 

za ně i za všechny zemřelé. V těchto dnech bude možné při každé návštěvě hřbitova či kostela získat 

pro naše zesnulé tzv. odpustky. V souvislostí tím v kostele asi uslyšíme nebo budeme někde číst 

o určitých podmínkách, které jsou nezbytné k jejich získání.  Pro mnoho nevěřících, ale často i křesťanů 

jde o téma, které zavání hlubokým středověkem. Co to ale znamená získat odpustky a proč bychom 

tak měli činit? Proč jsou stanoveny nějaké podmínky, abychom je získali? 

Abychom mohli na všechny tyto otázky odpovědět, musíme pěkně popořadě. Modlitba 

za zemřelé je dosvědčena jak v Písmu (např. 2 Mak 12), tak i liturgickou praxí rané církve. Není to tedy 

nic výjimečného a ojedinělého. Taková modlitební praxe dává smysl na základě toho, že jen stěží 

můžeme o někom s jistotou tvrdit, že je v nebi (tedy spasen) – vyjma světců slavnostně prohlášených 

církví – nebo na druhé straně zavržen. Předpokládáme-li, že je člověk po smrti hned spasen, modlitba 

za něj se stává zbytečnou, stejně tak tehdy, uvážili bychom, že je hned po ní zavržen.  

To vše nás přivádí k víře v tzv. očistec. Mnoha lidem nyní vyvstane na mysli představa místa, 

kde jsou duše uvězněny a trpí za své hříchy. Hovořit o místě tam, kde není čas ani prostor v našem 

chápání, není zrovna moc šťastné. Spíše než o místo jde o stav, nebo lépe proces, v němž už člověk 

spěje ke spáse (není to předstupeň zavržení ani nějaké „předpeklí“), ale na setkání s Bohem ještě není 

zcela připraven, a proto musí být očišťován. Nejlépe by se tedy dalo očistec nazvat jako „mezistav“, 

tj. „už skoro v Boží blízkosti, ale přece ještě zcela ne“. V očistci se už nerozhoduje o tom, jestli budeme 

spaseni či zavrženi, toto je možné jen za života. 

Velmi pěkné přirovnání uvádí při jedné ze svých katechezí pro mladé otec arcibiskup Mons. Jan 

Graubner. Představme si děti, které se například po vzájemné roztržce poperou a způsobí při tom 

nějakou škodu, třeba rozbijí okno. Následně si uvědomí, co se stalo, přichází za rodiči a prosí 

o odpuštění. Rodiče jim vše odpustí a nemají ani v úmyslu jim to znovu připomínat, ale okno zůstalo 

přesto rozbité a je potřeba jej nechat spravit. Děti vzniklou škodu rozbitého okna ze svých peněz 

nahradit nemohou, musí se o náhradu postarat někdo jiný, nejspíše samotní rodiče. 

Je to jen obrazný příklad, ale jedno je zde řečeno velmi výstižně. Hřích, který člověk jednou 

učinil, způsobil nějakou škodu. I když nám Bůh hřích odpustil a nikdy jej znovu nepřipomíná (to 

zakoušíme ve svátosti smíření), jeho důsledky zůstávají a je potřeba je nějak napravit (v tomto smyslu 

se setkáváme s pojmem „časný trest“). Za života máme možnost následky svých vlastních hříchů 

alespoň zčásti napravit, ale všechno asi jen stěží stihneme. 

Hříchem ale není jen to špatné, čeho jsme se dopustili. Mnohem větší škodu často způsobíme 

tím, že opomeneme udělat dobro, které se nám nabízí. Představte si, že najednou (po smrti) spatříme 

všechny možnosti, kdy jsme se mohli rozhodnout pro dobro, k němuž nás Bůh vedl, ale zcela jsme jej 

minuli. Bohužel po smrti už s tím nebudeme moci nic udělat. Vzpomeňme, jak nás takové opomenutí 

dobra „pálí“, když si na nějaký podobný příklad z naší minulosti vzpomeneme. Jediný „oheň“, o kterém 

se dá v souvislosti s posmrtnou očistou hovořit, že nás bude spalovat, vychází ze setkání s Kristovým 

pohledem, který v nás probudí vědomí, že jsme bohužel nevykonali tolik možného dobra, a tak 

nedorostli do takové podoby s Ním, k níž nás Bůh stvořil a povolal. 

Naštěstí člověk nežije (a ani nemůže žít) jako „oddělený ostrov“, individuum bez vztahů, ale 

naopak je jeho život podstatně utvářen vztahy s druhými. Již nyní (za našeho života) proto mohou druzí 

přispívat k tomu, abychom dobro viděli a činili nebo způsobené zlo nějak nahradili. A vztahy přece smrtí 



nekončí. Kromě přirozených vztahů (rodiny, přátel atd.) křesťan žije také ve společenství církve, kde 

jsme všichni údy jednoho těla Kristova – jsme bratři a sestry. Proto je možné, že do procesu očisty 

může pronikat kdokoliv, kdo v tomto společenství žije.  

Získané odpustky jsou vlastně úžasnou šancí, prosbou a pomocí člověku ve stavu očišťování, 

abychom mu pomohli nahradil to, co on sám za života už nestihl, aby co nejrychleji uznal a přijal, co 

poznal na sobě jako nedostačující v porovnání s podobou Krista, k níž nedokázal za celý život dorůst.    

A proč mají odpustky nějaké podmínky? Jde o „minimum“, které stanovila církev (v tzv. 

Enchiridion odpustků), a které člověk musí ve svém křesťanském životě rozvinout, aby to, oč sám 

usiluje (vlastní touha po spojení s Bohem), obdrželi v plnosti ti, kterým chce odpustky vyprosit. 

Bohužel „prázdné“ splnění daných podmínek bez alespoň malého úsilí o vlastní přiblížení se Bohu, je 

tak trochu minutí se cíle. Za dané podmínky církev určila toto: 

1)  Svátost smíření (nemusí být přesně v daný den, ale stačí v blízké době) – úsilí očistit srdce, 

touha po odpuštění i nápravě svých chyb a snaha obnovit v sobě obraz Boží, který je 

každým hříchem pokřiven.  

2)  Svaté přijímání – naše nejužší možné spojení s Kristem, proudí v nás Boží život, na kterém 

chceme mít účast nejen dočasně, ale navždy.  

3)  Modlitba na úmysl papeže – je vyjádřením vědomí našeho sjednocení se ve společenství 

církve, jehož je papež symbolem. Právě skrze jednotu našeho společenství a vztahů, které 

prostřednictvím církve vznikají, máme možnost podílet se na očistě druhých. 

4)  Nemít zálibu ani v lehkém hříchu – zcela jasné osobní vyjádření a rozhodnutí odporovat 

každému zlu v jakékoliv podobě, vždyť našemu spojení a životu s Bohem jakýkoliv hřích 

klade překážky. 

5)  Vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku: během hlavních dušičkových dní, tj. 

1. a 2. listopadu, se zde má na mysli návštěva kostela nebo hřbitova spojená s modlitbou 

Páně Otče náš, Vyznáním víry (zde vyjadřujeme jasně osobní víru ve vzkříšení) a Sláva Otci 

(jádro naší křesťanské víry). Ve všechny dušičkové dny až do 8. listopadu jsou pak odpustky 

spojeny s návštěvou hřbitova, kde se třeba jen v duchu pomodlíme modlitby, jak jsou 

uvedený výše.  

Záměrem těchto řádků byla snaha ukázat, že očistec není druh nějakého sadistického 

koncentráku, ale nutný proces proměny člověka. Kéž pro nás křesťany nezůstává jen nějakým 

strašákem, ale šancí a nadějí, že následky hříchů, které nestihneme zde na zemi napravit, nám mohou 

posléze pomoci odčinit ti druzí, s nimiž jsme spojeni v Kristově církvi.  

Hlavní pramen: Machan, Richard. Posmrtná očista. Mezinárodní katolické revue Communio,  

č. 2/2002, 6. ročník. Život věčný. 
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