
recituje niektorú z nasledujúcich modlitieb: Modlitba vďaky vzdávania za Cirkev (z arménskej tradície), 
Večernú modlitbu, Modlitbu za zosnulých (z byzantskej tradície), Modlitbu svätyne, Modlitbu Lakhu Mara 
alebo Tebe, Pane (z chaldejskej tradície), Kadidlovú modlitbu, Oslavu Márie (z koptskej tradície), 
Modlitbu za odpustenie hriechov, Modlitbu za nasledovanie Krista (z etiópskej tradície), Modlitbu za 
Cirkev, Modlitbu pred odchodom z chrámu po skončení liturgie (z maronitskej tradície), Príhovory za 
zosnulých z liturgie svätého Jakuba (zo sýrsko-antiochijskej tradície);pohnutý nadprirodzeným citom 
vďačnosti nábožne recituje za dobrodincov niektorú právoplatne schválenú modlitbu (napríklad Odplať 
Pane);  v duchu synovskej nábožnosti recituje niektorú právoplatne schválenú modlitbu za najvyššieho 
veľkňaza (napríklad Modlime sa za nášho Svätého Otca); nábožne sa pomodlí zodpovedajúcu modlitbu z 
misálu za diecézneho alebo eparchiálneho biskupa na začiatku jeho pastierskej služby alebo na výročie 
začiatku jeho služby; na začiatku alebo na konci dňa, na začiatku alebo na záver plnenia svojej povinnosti, 
pred jedlom alebo po jedle sa nábožne pomodlí nejakú právoplatne schválenú prosebnú alebo ďakovnú 
modlitbu (napríklad: Všemohúci Bože, Te Deum; Veni Creator; Príď o Duchu Presvätý, Navštív Bože…); 
obnovuje si krstné sľuby prostredníctvom akejkoľvek formule; nábožne vykonáva znamenie kríža a 
vyslovuje pritom zvyčajné slová: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého; nábožne recituje Apoštolské 
vyznanie viery alebo Nicejskocarihradské vyznanie viery; recituje schválenú formulu vzbudenia si aktu 
viery, nádeje a lásky;  nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa, aj keď len vnútorne za zosnulých,  nábožne 
recituje Ranné chvály alebo Vešpery ofícia za zosnulých alebo invokáciu Odpočinutie večné, pričom tieto 
odpustky je možné získať len pre zosnulých; číta Božie slovo kratšie ako pol hodinu a nábožne navštívi 
kresťanské katakomby. 
Plnomocné odpustky v prípade smrti (in articulo mortis) 
            Cirkev koná množstvo vecí, aby napĺňala jej Najvyšší zákon, ktorým je spása duší, robí to pomocou 
služby ohlasovania Božieho slova, sviatostí, zvlášť pokánia a pomazania chorých… taktiež Cirkev 
pomáha človeku ku spáse pomocou odpustkov. Veď vlastne človeku sa odpúšťajú tresty za jeho 
hriechy preto, aby mohol po smrti dosiahnuť večnú blaženosť v nebi. To je zmysel odpustkov, ktorý 
je ešte viac podčiarknutý v prípade odpustkov in articulo mortis. 
            V prípade nebezpečenstva smrti, podľa dikcie kánonov 976 a 986 § 2 CIC, každý kňaz, aj ten ktorý 
nemá spovednú fakultu, je povinný vyspovedať každého penitenta, rozhrešiť ho od hriechov a sňať z neho 
trest exkomunikácie, dišpenzovať ho od iregularít a udeliť mu úplné odpustky. Odpustky sa v prípade, že je 
prítomný kňaz, udeľujú apoštolským požehnaním spojeným s plnomocnými odpustkami. 
            V prípade, že nemôže byť prítomný kňaz, svätá matka cirkev udeľuje veriacemu taktiež 
plnomocné odpustky pre prípad smrti. V tomto prípade Cirkev supluje obvykle podmienky potrebné pre 
získanie odpustkov, avšak je potrebná disponovanosť veriaceho, teda, aby sa  nenachádzal v stave ťažkého 
hriechu a fakt, že sa počas života obvykle modlieval. Je chvályhodné, ak sa na získanie týchto odpustkov 
použije kríž. Tieto odpustky môže veriaci získať aj v prípade, ak už v ten deň získal iné plnomocné 
odpustky. Cirkev takto úplne konkrétne a špecificky čerpá z pokladu, ktorý má, aby umožnila človeku jeho 
spásu. 
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MODLITBA K PANNE MÁRII LURDSKEJ 
Nepoškvrnená Panna a Matka naša, ktorá si sa zjavila nepatrnému dieťaťu, pomôž nám 

svojím mocným príhovorom, aby sme ustavične žili v pokore a úprimnosti pravých Božích dietok a 
stali sa účastnými nebeského požehnania. Vypros nám milosť, aby sme za svoje spáchané hriechy 
činili pokánie, vystríhali sa od tejto chvíle každého hriechu a horlivo sa snažili stále viac 
napredovať v pravej čnosti. Aby sa nám tvoje materinské srdce nikdy nezatvorilo, ale vždy bolo 
otvorené a bez prestania nám vyprosovalo tie milosti, ktoré by v nás rozohnili božskú lásku a robili 
nás stále hodnejšími večnej koruny, aby sme raz s tebou, nepoškvrnená Panna, trojjediného Boha 
mohli chváliť a velebiť na veky vekov. Amen. 

 


