
            Možnosť získať úplné odpustky pri čítaní a rozjímaní  nad Božím slovom, ktorého text je 
schválený príslušnou autoritou. Je potrebné, aby sa jednalo o duchovné čítanie, ktoré má trvať aspoň pol 
hodinu. Pokiaľ veriaci nie je schopný čítať, tak môže odpustky získať pomocou počúvania textu Svätého 
Písma, ktorý číta niekto iný alebo  je nahraté na nejaké prenosové médium.  

Pri púti do Ríma a návšteve niektorej zo štyroch pápežských bazilík je možné získať úplne 
odpustky buď pri púti s ostatnými pútnikmi , alebo keď pri individuálnej návšteve vyjadrí svoju synovskú 
oddanosť Rímskemu pontifikovi a keď sa tu pomodlí modlitbu Otče náš a Verím v Boha. Cirkev taktiež 
obdarúva odpustkami okrem pápežských bazilík aj svätyne, ktoré majú svoj význam najmä pre partikulárnu 
cirkev. Je možné získať úplné odpustky vo svätyni, ktorú kompetentná autorita zriadila ako 
medzinárodnú, národnú alebo diecéznu vždy, keď sa veriaci zúčastní na spoločnej púti, ktorá sa koná na 
tomto mieste a pomodlí sa tu modlitbu Otče náš a Verím v Boha. 
            Ďalšie možnosti získať úplne odpustky sú možné na základe jednotlivých rozhodnutí Svätého Otca 
alebo Apoštolskej Penitenciárie. 
Čiastočné odpustky, ktoré môže veriaci získať v hociktorý deň v roku 
            Okrem úplných odpustkov majú veriaci možnosť získavať aj čiastočné odpustky, na ich získanie nie 
sú vyžadované obvyklé podmienky ako pri úplných odpustkoch, teda svätá spoveď, sväté prijímanie a 
modlitba na úmysel Svätého Otca, avšak je potrebné mať úmysel ich získať. Získava ich veriaci, ktorý 
aspoň so skrúšeným srdcom vykoná odpustkový úkon. 
            Čiastočné odpustky môže získať ten, kto: si obnovuje svoje zasvätenie rodiny vo výročný deň;  
pomodlí sa text zasvätenia ľudstva Kristu Kráľovi v iný deň ako v deň slávnosti Krista kráľa; pomodlí sa 
úkon zadosťučinenia; nábožne sa modlí za úmysly dní zameraných ku konkrétnemu náboženskému cieľu 
(napríklad modlitieb za duchovné povolania, špeciálnej pastoračnej služby o chorých a postihnutých, na 
pomoc mladým k posilneniu ich viery a úsilia o  svätý život…); vyučuje alebo prijíma kresťanskú náuku; 
navštívi Najsvätejšiu sviatosť; obracia sa na Ježiša prítomného v najsvätejšej sviatosti slovami právoplatne 
schválenej modlitby (napríklad hymnus Adoro te devote alebo modlitba O sacrum convivium alebo 
slohami Tantum ergo); vykoná duchovné sväté prijímanie; po svätom prijímaní vykoná vďaky vzdávanie 
(napríklad: Duša Kristova; Dobrý a preláskavý Ježišu); spytuje si svoje svedomie a má úmysel polepšiť sa; 
pomocou recitácie niektorej právoplatne schválenej formuly si nábožne vzbudzuje úkon ľútosti (napríklad: 
Vyznávam sa; žalm De profundis; žalm Miserere; Vstupné spevy; Kajúcne žalmy); zúčastní sa mesačnej 
duchovnej obnovy; nábožne sa pomodlí nejakú právoplatne schválenú modlitbu za jednotu kresťanov; 
nábožne používa predmet určený k náboženským účelom, požehnaný kňazom alebo diakonom; kvôli 
svojmu osobnému rastu sa  oddane venuje vnútornej modlitbe; nábožne a pozorne sa zúčastní kázania 
Božieho slova; súkromne sa pomodlí ruženec, Akathistos alebo Paraclisis; nábožne recituje 
hymnus Magnifikat; ráno, na poludnie a večer nábožne recituje modlitbu Anjel Pána s príslušnými veršami 
a oráciami, alebo vo Veľkonočnom období recituje antifónu Raduj sa nebies kráľovná s obvyklými 
oráciami; nábožne sa pomodlí k Preblahoslavenej Panne Márii nejakú schválenú modlitbu (napríklad 
Spomeň si svätá Panna Mária; Zdravas Kráľovná; Pod tvoju ochranu…); vzýva svojho vlastného Anjela 
strážcu prostredníctvom právoplatne schválenej modlitby (napríklad Anjel Boží, strážca môj); vzýva 
svätého Jozefa, snúbenca Preblahoslavenej Panny Márie prostredníctvom právoplatne schválenej modlitby 
(napríklad K tebe sa utiekame);  nábožne recituje modlitbu Svätí apoštoli Peter a Pavol;  v deň spomienky 
na niektorého svätca zapísaného v kalendári nábožne recituje príslušnú modlitbu k jeho cti z Misála, alebo 
nejakú inú právoplatne schválenú modlitbu; nábožne navštívi kostol alebo kaplnku, v ktorom sa počas 
prvého roku od beatifikácie alebo kanonizácie koná slávnostná bohoslužba k úcte týchto svätých alebo 
blahoslavených a pomodlí sa tam jeden Otče náš a jedno Verím v Boha (Krédo), pričom sa jedná o druhú 
alebo ďalšiu takúto návštevu;  nábožne sa  zúčastní verejne konanej novény (napríklad ako príprava na 
slávnosť Narodenia Pána, slávnosť Zoslania Ducha Svätého, slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny 
Márie); nábožne recituje litánie (napríklad: k najsvätejšiemu menu Ježiš, k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu, 
k predrahej krvi Krista Pána,  Loretánske litánie, k sv. Jozefovi, k svätým); nábožne recituje ,,malé 
hodinky”, ktoré boli právoplatne schválené (napríklad: umučenie nášho Pána Ježiša Krista, najsvätejšieho 
srdca Ježišovho, preblahoslavenej Panny Márie, Nepoškvrneného počatia, svätého Jozefa); nábožne 


