Plnomocné odpustky pro hodinu smrti
Bratři a sestry, v této době Památky zesnulých máme také myslet na svoji
pomíjejícnost a modlit se za šťastnou hodinku smrti. Taková modlitba je v
kancionálu č. 048, a v růženci v modlitbě Zdrávas přímo žádáme: "Svatá Maria
Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší." Takže tam prosíme za
šťastnou smrt na přímluvu Panny Marie. A k tomu je důležité, abychom si v
nebezpečí ohrožení života zavolali kněze, který by nás připravil na smrt,
vyzpovídal, podal svaté přijímání a udělil pomazání nemocných. Při tom také
dává apoštolské požehnání spojené s plnomocnými odpustky, které nám
smazávají všechny časné tresty. A pro zbožné křesťany je zde ještě jedna
možnost, o které se píše v odpustkové knize zvané Enchridion, kde se na straně
42 v kapitole 12, §2 říká, že: "Pokud by nemohl být přítomen kněz, uděluje
svatá matka Církev věřícímu plnomocný odpustek pro okamžik smrti za
předpokladu, že věřící je odpovídajícím způsobem disponován, a že se v
průběhu svého života obvykle modlíval. V tomto případě církev nahrazuje tři
podmínky pro získání plnomocného odpustku (tj. svatá zpověď, svaté
přijímání a modlitba na úmysl Svatého Otce)." Takže denně se modleme,
abychom v hodinu smrti byli připraveni na šťastnou věčnost. A denně
vzbuzujme dobrý úmysl slovy: Pane Ježíši, chci získat plnomocné odpustky pro
hodinu své smrti.Amen.
Také, když nejsme nemocní a jsme ještě schopní přijít nebo přijet v neděli do
kostela, zúčastněme se nedělní mše svaté, protože jaká neděle, takové poslední
chvíle a jaký den nedělní, takový den poslední. A bude o nás platit, že nedělní
den se mší svatou nám přinese po celý následující týden Boží požehnání.
Nebojme se myslet s láskou na věčnost, na Boží království a na svůj odchod z
tohoto světa k Pánu Bohu. A denně si vyprošujme šťastnou hodinku smrti v
modlitbě, která je v novém kancionálu č. 048: "Pane Ježíši, přijímám z tvých
rukou každý způsob smrti se vším, co je s ní spojeno. Ale o jedno tě prosím,
milosrdný Spasiteli, nedopusť, abych odešel/odešla na věčnost
nepřipravený/nepřipravená. Dej mi milost, abych umíral/a očištěný/á
svátostmi. Ježíši, tobě odevzdávám svou duši, Ježíši, stůj při mě v hodině mé
smrti a dej mé duši mír."
Na závěr ještě úvaha křesťana, který je připravený na smrt. (Anselm Grün)

1

"Své poslední dny bych rád prožil ve velké svobodě, přeji si, abych mohl ještě
jednou všechno vnímat i všeho zanechat. Smrt mě osvobodí od povinnosti i
potřeby něco vysvětlovat, něco dokončovat, ještě něco vyřizovat. Opouštím
všechno u vědomí, že všechno bylo dobré. Já však nemusím nic uchovávat nebo
konzervovat. Všechno náleží Bohu. Já náležím Bohu. Všechno je tudíž dobré, jak
to je. Už s Bohem nezápasím, aby mi ráčil věnovat ještě pár dnů, abych mohl
ještě to či ono napsat anebo více pomoci. Jsem srozuměn se dny, které mi Bůh
daroval, se lhůtou, již mi stanovil. A vím: On udělá dobře všechno. K této
svobodě podle mě náleží také svoboda od strachu, zda budu před Bohem dost
dobrý. V mládí jsem se při pomyšlení na smrt vždycky obával, zda se budu moci
dostatečně vykázat dobrými činy, aby misky vah převážily v můj prospěch. A
znám mnohé, kteří se stále ještě bojí zavržení. Od tohoto strachu mě Bůh
osvobodil. Vím, že před něho předstoupím s prázdnýma rukama, ale že
nekonečná Boží láska vyplní mou prázdnotu. Už nemusím prosit Boha o
odpuštění, aby mi prominul hříchy ještě před smrtí. Dívám se na svůj život před
Bohem a nabízím mu jej. A vím: On udělá dobře všechno. Nemusím očišťovat
sám sebe, abych byl hoden nebe. Sám Bůh mě promění svou láskou. Smrtí budu
padat do Boží lásky. Tato jistota mě osvobozuje od úzkostných úvah, zda jsem
toho pro Boha udělal dost. On sám doplní vše. A to mi stačí."
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