
Č. prot. 994/16/I

S v ä t ý   O t č e,

Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, pokorne predložil: v 316 v Panónii sa 

narodil z pohanských rodičov Martin. Počas vojenskej služby v Gálii ešte ako katechumenovi 

dostalo sa mu videnia, že Kristus je zahalený do jeho plášťa. Keď prijal krst, zanechal vojenskú 

službu a žil mníšskym spôsobom života v kláštore v Ligugé, ktorý sám založil. Stal sa kňazom 

a potom bol zvolený za biskupa v meste Tours, ukazoval príklad dobrého pastiera, zakladal nové 

kláštory a farnosti, vzdelával kňazov a všade evanjelizoval.

Aby sa dôstojne oslávila jeho pamiatka odo dňa 11. novembra tohto roka až do 11. novembra 2017 

v celej Bratislavskej arcidiecéze budú sa konať posvätné slávenia s tým úmyslom, aby sa medzi 

veriacimi posilnila užitočná úcta k nebeskému patrónovi svätému Martinovi a na jeho príhovor sa 

ich život viac pripodobnil Božiemu evanjeliu. Aby sa ešte hojnejšie otvorili pramene Božej milosti 

pre tých, ktorí sa zúčastnia na spomenutých sláveniach, najdôstojnejší predkladateľ prosí o dar 

odpustkov z príležitosti jubilea.

A Boh, atď...

Dňa 7. novembra 2016

Apoštolská penitenciária na základe osobitného mandátu od Svätého Otca Františka, poskytuje 

Bratislavskej arcidiecéze tieto úplné odpustky k jubilejnému roku pre veriacich úprimne kajúcich 

a vedených láskou po splnení obvyklých podmienok (sviatostnej spovede, svätého prijímania 

a modlitby na úmysel Svätého Otca) jeden raz za deň, ktoré sa môžu obetovať aj za duše v očistci 

podľa duchovného posolstva Svätého roku milosrdenstva v Bratislavskej katedrále alebo aj 

v ostatných kostoloch zasvätených svätému Martinovi, do ktorých prídu ako pútnici a v nich sa s 

nábožnosťou zúčastnia posvätného slávenia alebo inej pobožnosti, pri ktorých sa na záver pomodlia

modlitbu Pána, vyznanie viery a budú vzývať o príhovor najsvätejšiu Pannu a svätého Martina.



Zbožní veriaci, ktorých obmedzuje vyšší vek alebo ťažká choroba, môžu získať úplné odpustky, 

keď naplnení odporom voči hriechu si vzbudia úmysel, že splnia tri obvyklé podmienky, len čo to 

bude možné, a veľmi vhodne pred niektorým posvätným obrazom sa duchovne spoja so sláveniami 

jubilejného roka, pomodlia sa hore spomenuté modlitby tam, kde sa zdržiavajú a obetujú aj svoje 

bolesti a ťažkosti.

Aby sa v mene pastoračnej lásky uľahčil prístup k Božiemu odpusteniu cez právomoc Cirkvi, 

Apoštolská penitenciária pozýva, aby zákonne ustanovení kňazi s obetavosťou vysluhovali sviatosť 

zmierenia a chorým často prinášali sviatosť oltárnu.

Toto platí počas jubilejného roka svätého Martina v Bratislavskej arcidiecéze. Iné rozhodnutia 

neprekážajú účinnosti týchto ustanovení.

Mauro Kardinál Piacenza
Vyšší penitenciár

Krištof Nykiel
Regens



Č. prot.: 995/16/I

D e k r é t

Apoštolská penitenciária na základe osobitných právomocí, ktoré jej boli zverené v Kristovi Svätým

Otcom Františkom, ktorý je z Božej prozreteľnosti pápežom, ochotne dovoľuje Excelencii 

najdôstojnejšiemu pánovi Stanislavovi Zvolenskému, bratislavskému arcibiskupovi metropolitovi, 

aby na záver najsvätejšej obete udelil pápežské požehnanie s pripojenými úplnými odpustkami 

všetkým prítomným veriacim, ktorí vedení duchom kajúcnosti a lásky sa jej zúčastnili a splnili 

obvyklé podmienky (sviatostnú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca).

Veriaci, ktorí prijali zbožne pápežské požehnanie, aj keď, z rozumných dôvodov, sa nezúčastnili 

fyzicky na posvätnom slávení, ale sledovali v nábožnom duchu televízne alebo rozhlasové 

vysielanie svätej omše, môžu tiež získať podľa právnych predpisov úplné odpustky.

Iné rozhodnutia neprekážajú účinnosti týchto ustanovení.

Dané v Ríme, v budove Apoštolskej penitenciárie, dňa 7. novembra Pánovho roku 2016.

Mauro Kardinál Piacenza, 
Vyšší penitenciár

Krištof Nykiel,
Regens


