
Odpustky v jubilejnom roku sv. Martina 

APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIA 

Prot. N. 904/16/I

NAJDÔSTOJNEJŠÍ OTČE, 

spišský biskup Štefan Sečka úctivo oznamuje: v roku 316 sa v Panónii pohanským rodičom narodil syn 
Martin. V Gálii bol povolaný k vojenskej jazde, ako katechumen si zaslúžil vidieť Krista odetého v jeho 
plášti, prijal krst, opustil zbrane a v blízkosti obyvateľov Ligugé viedol mníšsky život v kláštore, ktorý 
sám založil. Bol uvedený do kňazstva a vyvolený za biskupa v Tours. Ukázal sa ako vzor dobrého 
pastiera, zakladal ďalšie kláštory a farnosti na dedinách, vyučoval klérus a evanjelizoval roľníkov na 
vidieku. Napokon si ho v Candes v roku 397 povolal Pán. Na slávenie tejto spomienky, odo dňa 11. 
novembra 2016 až do dňa 11. novembra 2017, v celej Spišskej diecéze majú v úmysle vykonávať 
osobitné posvätné podujatia s tým cieľom, aby sa medzi veriacimi pozdvihla spásna úcta nebeského 
patróna svätého Martina a aby sa na jeho príhovor výraznejšie formoval ich život podľa evanjelia. Aby sa 
tým, ktorí sa na spomenutých sláveniach zúčastnia, ešte hojnejšie otvoril poklad Božej milosti, 
Najvznešenejší žiadateľ prosí pre toto jubileum dar odpustkov. A Boh etc. 

Dňa 12. septembra 2016

APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIA na základe špeciálneho mandátu Svätého Otca Františka 
udeľuje Jubilejný rok v Spišskej diecéze s pridanými plnomocnými odpustkami veriacim, ktorí 
ich v duchu pravého pokánia a vedení láskou, za obvyklých podmienok (sviatostné vyznanie 
hriechov, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Najvyššieho Veľkňaza), môžu získať raz za 
deň, ako aj dušiam veriacich nachádzajúcim sa v očistci, ak so srdcom spojeným s duchovnými 
cieľmi Svätého roka milosrdenstva navštívia: spišský katedrálny chrám alebo iný kostol 
zasvätený úcte sv. Martina alebo akýkoľvek diecézny kostol formou putovania, tam sa 
nábožne zúčastnia na nejakom posvätnom obrade alebo nábožnom skutku, na prvý piatok 
ktoréhokoľvek mesiaca alebo krátko predtým určitý čas nábožne meditujú pri 
eucharistickej adorácii zakončiac Modlitbou Pána, Vyznaním viery a vzývaním Najsvätejšej 
Panny a sv. Martina.  

Nábožní veriaci, ktorým prekáža staroba alebo ťažká choroba, môžu získať úplné odpustky, ak sa 
odvrátia od náklonnosti k hriechu a vzbudia si úmysel a kde je to možné, tri obvyklé podmienky, 
najvhodnejšie pred nejakým svätým obrazom, duchovne spojení s jubilejnými sláveniami, recitujú vyššie 
uvedené prosby na mieste, kde sa pre tie prekážky zdržiavajú, pričom obetujú svoje bolesti alebo ťažkosti 
vlastného života. Preto, aby sa prístup k Božím milostiam na základe moci kľúčov Cirkvi stal ľahšie 
dostupným, táto Penitenciária žiada, aby kňazi, legitímne určení, veľkodušne vysluhovali sviatosť 
zmierenia a často prinášali Najsvätejšiu Eucharistiu chorým.  

Toto má byť platné pre Jubilejný rok svätého Martina v Spišskej diecéze.   

Opačné ustanovenia neprekážajú.  

 

Maurus kard. Piacenza, Veľký Penitenciár

Christophorus Nykiel, Regens

 


