
 

Winnetou a Old Shatterhand pri hroboch ich najbližších... 
My možno nebudeme môcť byť tohoročný november 
pri hroboch našich najbližších, ale môžeme pre nich 

a pre ďalších zosnulých spraviť oveľa viac! 

 
Záber z filmu WINNETOU III – POSLEDNÝ VÝSTREL (1965) 

Počas ôsmich ľubovoľných dní v novembri môžeme dušiam v očistci 
vyprosiť u Pána Boha úplné odpustky, čo znamená, že očistec 

pre nich okamžite končí a začína večná blaženosť – nebo! 
 

Ako prosiť o úplné odpustky? 

Každý deň (8 dní v novembri) môže získať úplné odpustky pre jednu dušu z očistca: 

– Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých. 

– Ďalej splní 3 podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom, jedna stačí na 

všetky odpustky), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca 
(stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). 

– Okrem toho, ako vo všeobecnosti, treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj 

k všednému. 

Jeden z týchto 8 dní sa môže návšteva cintorína nahradiť nábožným navštívením kostola 

alebo kaplnky, pomodlením sa Modlitby Pána (Otčenáš) a urobením vyznania viery 
(Verím v Boha). 

Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu (napríklad 

z dôvodu obmedzení nariadených kompetentnou autoritou v čase pandémie) sa cez tých 
8 dní namiesto návštevy cintorína alebo kostola (kaplnky) v duchu pripoja k tým, ktorí 
spomínané zbožné návštevy vykonajú a vzbudia si úmysel splniť akonáhle to bude 

možné aj podmienku sv. spovede a sv. prijímania. Zároveň sa pred obrazom Pána Ježiša 
alebo Panny Márie zbožne pomodlia modlitby za zosnulých (napríklad ranné chvály 

alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, ruženec, korunku Božieho milosrdenstva), 
alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných 
v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti 

a útrapy vlastného života. 

spracované podľa učenia Katolíckej cirkvi a dekrétu z 22. 10. 2020 

Apoštolskej penitenciárie, na základe osobitného poverenia pápeža Františka, 

za aktuálnych okolností spôsobených pandémiou Covidu-19 

tento plagát bol vytvorený pre november 2020 a je k dispozícii na „www.dobryfilm.sk“ 
 


