
Odpustky: 

 

Možnosť získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci a to za 

týchto podmienok: Veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých zosnulých (2.11.) 

nábožne navštívi kostol a pomodlí sa modlitbu Pána (Otče náš) a urobí vyznanie 

viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba 

dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. 

spoveď (krátko predtým, alebo potom), sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca 

(Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu). Okrem toho, vo všeobecnosti treba vylúčiť 

akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od 

poludnia 1. novembra do polnoci 2. novembra.  
 

Plnomocné odpustky pre duše zosnulých bude, tak ako minulý rok, možné 

získať po celý mesiac november 2021. Oznámila to 29.10.2021, Apoštolská 

penitenciária s vysvetlením, že vypočula prosby viacerých biskupov v súvislosti s 

pretrvávajúcou pandémiou. Dá sa tak ľahšie predísť veľkému zhlukovaniu ľudí. 

Znamená to, že úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa 

za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť 

presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne 

vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. 

Dekrét hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. novembra, pri príležitosti 

Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne 

navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu 

byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na 

sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného 

rozhodnutia jednotlivých veriacich. 

Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z 

domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, 

môžu získať odpustky na diaľku.  Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, 

zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť, akonáhle to bude možné, tri ďalšie 

zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel 

Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne 

modlitby za zosnulých. 

 


