
Podmienky pre získanie úplných odpustkov a zvláštnych milostí počas 
mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva 

 
 Reagujúc na mnohé otázky zo strany kňazov i laikov Spišskej diecézy, som 

zhromaždil potrebné informácie, ktoré môžu pomôcť veriacim zorientovať sa pri 
získavaní úplných odpustkov1 spojených s mimoriadnym Rokom milosrdenstva. 
 
Kto, kde a akým spôsobom teda môže získať úplné odpustky počas Svätého 
roku milosrdenstva?  

 

 Sv. Otec František vyjadril 1. septembra 2015, v Liste predsedovi 
Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie Mons. Rinovi Fisichellovi,2 
svoju túžbu, aby sa v Roku milosrdenstva, ktorého začiatok bol vyhlásený na 
slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie (8. decembra 2015 a ktorý bude 
zavŕšený 20. novembra 2016), všetci veriaci stretli s opravdivým Božím 

milosrdenstvom, aby sa tak upevnila ich viera a ich svedectvo viery, aby sa 
stalo účinnejším.3  
 

     V tomto liste pápež, okrem iného, výslovne uvádza:  
 

 „Aby veriaci mohli zažiť a dosiahnuť odpustky, sú pozvaní na znak 

hlbokej túžby po opravdivom obrátení uskutočniť krátku púť k Svätej 
bráne, ktorá bude otvorená na každej katedrále alebo na kostoloch, ktoré určí 
diecézny biskup, a tiež na štyroch pápežských bazilikách v Ríme. Taktiež 
stanovujem, že bude možné získať odpustky vo svätyniach, kde bude otvorená 
brána milosrdenstva, a v kostoloch tradične považovaných za milostivé. Je 

dôležité, aby bol moment získania odpustkov spojený predovšetkým so 
sviatosťou zmierenia a so slávením Eucharistie, zahrnujúcim reflexiu nad 
milosrdenstvom. Bude nutné, aby boli tieto slávené sviatosti spojené s 
vyznaním viery a s modlitbou za mňa a za úmysly, ktoré nosím v srdci na 
dobro Cirkvi a celého sveta.“4 
 

                                           
1 Pri získaní úplných odpustkov dochádza k úplnému odpusteniu časných trestov pred Bohom za 

hriechy, ktoré čo do viny už boli odpustené pri sv. spovedi. Toto odpustenie časných trestov môže získať 
každý, náležite pripravený veriaci, za istých a určených podmienok, pomocou Cirkvi, ktorá ako vysluhovateľka 
vykúpenia s autoritou rozdeľuje a udeľuje poklad zadosťučinení Krista a svätých. Porov.: ENCHIRIDION 
INDULGENTIARUM, Paenitentiaria Apostolica 1999, n. 1-2; O odpustkoch pozri tiež: CIC 1983, kán. 992-
997. 

2 Celé znenie Listu pozri tu: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-
papezov/c/list-svateho-otca-frantiska-ktorym-sa-udeluju-odpustky-pri-prilezitosti-mimoriadneho-svateho-roku-
milosrdenstva; Taliansku verziu Listu pozri tu: 

  https://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2015/documents/papa-francesco_20150901_lettera-
indulgenza-giubileo-misericordia.html 

3 „Katolícka cirkev začala s tradíciou Svätého roka v roku 1300 za pontifikátu pápeža Bonifáca VIII., ktorý 
počítal so slávením jubilea každých sto rokov. Od roku 1475 sa slávenie „riadneho svätého roku“ začalo 
opakovať po 25 rokoch, aby ho mohla zažiť každá generácia. Doteraz bolo 26 riadnych svätých rokov. 
Naposledy to bolo v roku 2000.“ (tkkbs.sk) https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20151002020 

4 Všetky podmienky určené k získaniu úplných odpustkov sú spojené s momentom ich získania tak, že ich 
plnením veriaci cielene smeruje k získaniu úplných odpustkov. Podmienky majú byť teda vykonané s úprimnou 
vierou a s cieľom získať úplné odpustky. 
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 Okrem toho pápež František pri určovaní podmienok k získaniu úplných 
odpustkov v Roku milosrdenstva pamätá aj na tých, ktorí „z rozličných 
dôvodov nemôžu prísť k svätej bráne – predovšetkým na chorých, starých a 
opustených, ktorí často nie sú schopní vyjsť z domova“. Ich cestou, ako získať 
odpustky Svätého roku, bude „prežívanie tohto okamihu skúšky (choroba, 
staroba, samota a opustenosť...) s vierou a s radostnou nádejou, prijímajúc 
Eucharistiu alebo zúčastňujúc sa na svätej omši a spoločnej modlitbe aj 

prostredníctvom rôznych komunikačných prostriedkov“ (napr. TV Lux, 
Radio Lumen...). 
 

     Väzni, „ktorí si síce zaslúžili trest, no uvedomili si spáchanú 

neprávosť a úprimne si želajú znova sa začleniť do spoločnosti a priniesť 
do nej svoj poctivý vklad, [...] môžu získať odpustky vo väzenských 
kaplnkách, a tiež zakaždým, keď prejdú bránu svojej cely a obrátia sa 
myšlienkou a modlitbou na Boha Otca. Toto gesto môže pre nich znamenať 
prechod svätou bránou...“. 
 

     Keďže bohatstvo Božieho milosrdenstva sa stáva viditeľným aj cez 
skutky telesného i duchovného milosrdenstva,5 „zakaždým, keď veriaci sám 

vykoná jeden alebo viac takýchto skutkov, určite dosiahne odpustky 
Svätého roku. [...] Pôjde tu teda o jubilejné úplné odpustky, ktoré sú ovocím 
samotnej tejto udalosti, slávenej a prežívanej s vierou, nádejou a láskou“.6 
    

     Zvláštnosťou Svätého roku milosrdenstva je, že počas neho môžu veriaci 
na spôsob príhovoru vyprosiť úplné odpustky aj pre tých bratov a sestry, ktorí 
už zomreli,7 ak si ich budú pri slávení Eucharistie pripomínať a modliť sa 
za nich, „aby ich milosrdná Otcova tvár oslobodila od každej stopy viny a aby 
ich pritiahla k sebe do blaženosti bez konca“. Oni nám zanechali svoje nemalé 
svedectvo viery a lásky a my im vo veľkom tajomstve spoločenstva svätých 
môžeme modlitbami vyprosiť odpustenie všetkých trestov za spáchané hriechy.  
     

     „Božie odpustenie nie je možné odoprieť nikomu, kto ľutuje, najmä ak s 

úprimným srdcom pristúpi k sviatostnej spovedi, aby dosiahol zmierenie 
s Otcom.“ Preto sa Sv. Otec František, ako najvyšší sudca v Cirkvi, rozhodol 
„udeliť všetkým kňazom – bez ohľadu na akékoľvek iné odlišné nariadenie – 
počas Svätého roka fakultu: dať rozhrešenie od hriechu potratu všetkým, 
ktorí sa ho dopustili, a s kajúcim srdcom prosia o odpustenie.8 Kňazi nech 

                                           
5 Skutky telesného milosrdenstva: hladných kŕmiť, smädných napájať, nahých odievať, pocestných sa ujať, 

väzňov vykupovať, chorých navštevovať, mŕtvych pochovávať. 
  Skutky duchovného milosrdenstva: hriešnikov napomínať, nevedomých vyučovať, pochybujúcim dobre 

radiť, zarmútených tešiť, krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, za živých a mŕtvych sa modliť. 
(KATECHIZMUS 1978, b. 167; Porov.: KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI 1998, b. 2447.) 

6 Z citovaného Listu Sv. Otca Františka Mons. Fisichellovi (...Si tratterà pertanto di un’indulgenza giubilare 

piena, frutto dell’evento stesso che viene celebrato e vissuto con fede, speranza e carità.) vyplýva, že milosť 
získania úplných odpustkov je tu viazaná priamo na vykonanie skutku/skutkov duchovného alebo telesného 
milosrdenstva počas mimoriadneho Roku milosrdenstva. Nevyžaduje sa tu teda nutne prechod cez bránu 
milosrdenstva, podobne ako sa to nevyžaduje pri podmienkach stanovených pre ľudí starých, chorých a väzňov. 

7 Porov.: ENCHIRIDION INDULGENTIARUM, Paenitentiaria Apostolica 1999, n. 3. 
8 Pozri CIC 1983, kán 1398; 1331; 1335; 1347; 1354-1363. 
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sa pripravia na túto veľkú úlohu, aby vedeli pripojiť slová úprimného prijatia 
spolu s myšlienkami, ktoré pomôžu kajúcnikom pochopiť spáchaný hriech“ 
a s Božou pomocou obnoviť ich život.  
     

     Posledné ustanovenie smeruje k veriacim, ktorí z rozličných dôvodov 
navštevujú kostoly spravované kňazmi z Bratstva sv. Pia X.

9 „Tento 
Jubilejný rok milosrdenstva nevylučuje nikoho.“ Sv. Otec František, hľadajúc 
riešenia k nadobudnutiu plného spoločenstva s kňazmi a predstavenými bratstva 
sv. Pia X. a vedený potrebou postarať sa o dobro všetkých veriacich, zo 

svojho vlastného rozhodnutia ustanovuje, že „tí, ktorí počas Svätého roku 

milosrdenstva pristúpia k sviatosti zmierenia u kňazov Bratstva sv. Pia X., 
prijmú rozhrešenie od svojich hriechov platne a dovolene“. Takto môžu aj 
títo veriaci bez sebamenších pochybností splniť jednu z hlavných podmienok 
k získaniu úplných odpustkov. 
 

     Nakoniec treba podotknúť, že úplné odpustky možno získať iba raz za 
deň (druhýkrát v jeden deň možno získať úplné odpustky iba v okamihu smrti - 
in articulo mortis).10 Po platnom prijatí sviatosti pokánia, je možné získať 
úplné odpustky viac dní po sebe. (Kým je človek v stave posväcujúcej 
milosti...) Práve tu sa zvlášť odporúča vyprosovať úplné odpustky pre duše 
v očistci. Avšak, tri ďalšie podmienky, ktoré Sv. Otec vyžaduje k platnému 
získaniu úplných odpustkov: modlitba za Sv. Otca a za jeho úmysly, 

vyznanie viery modlitbou Verím v Boha a pristúpenie k sv. prijímaniu sú 
vždy viazané len na jeden úkon získania úplných odpustkov, preto je 
vhodné, aby tieto tri podmienky boli vykonané v ten istý deň ako skutok 
obdarený úplnými odpustkami.11 A napokon, k platnému získaniu úplných 
odpustkov je potrebné, aby si veriaci vzbudil aspoň všeobecný úmysel 

získať ich a aby vylúčil akúkoľvek záľubu - pripútanosť ku hriechu, a to aj 
k ľahkému.12  
 Ak chýba plná vnútorná disponovanosť človeka, alebo nie je úplne 
vykonaný požadovaný odpustkový úkon, alebo nie sú splnené tri všeobecné 
podmienky k získaniu úplných odpustkov (sviatosť zmierenia, sv. prijímanie, 
modlitba na úmysel Sv. Otca), potom sa získajú iba čiastočné odpustky, ak 
len miestny ordinár alebo spovedník nestanoví inak pre tých, ktorým k splneniu 
podmienok bránia legitímne prekážky.13 
 
 

  
  

                                           
9 Základné informácie o Bratstve sv. Pia X., pozri tu: 
  https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120425029   
  a tu: http://www.priestornet.com/2014/12/knazske-bratstvo-svateho-petra.html 
10 Porov.: ENCHIRIDION INDULGENTIARUM, Paenitentiaria Apostolica 1999, n. 18. 
11 Porov.: ENCHIRIDION INDULGENTIARUM, Paenitentiaria Apostolica 1999, n. 20 § 2. 
12 Porov.: ENCHIRIDION INDULGENTIARUM, Paenitentiaria Apostolica 1999, n. 17 a 20. 
13 Porov.: ENCHIRIDION INDULGENTIARUM, Paenitentiaria Apostolica 1999, n. 20 § 1 a 4; n. 24-25. 
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Súhrnne teda môžeme povedať, že úplné odpustky počas Svätého 
roku milosrdenstva môžu získať raz denne:  
 
Všetci veriaci, ktorí: 
 
- si vykonajú púť k Svätej bráne milosrdenstva (prejdú cez ňu!); 
- príjmu sviatosť zmierenia (pred vykonaním púte); 
- zúčastnia sa slávenia sv. omše a pristúpia k sv. prijímaniu (najvhodnejšie je  
  zúčastniť sa na sv. omši v deň púte, nemusí to však byť v tom istom chráme,   
  stačí aj v inom kostole alebo kaplnke)14; 
- v duchu sa zahĺbia (reflexia) do tajomstva milosrdenstva; 
- vyznajú svoju vieru; 
- pomodlia sa za Sv. Otca a na jeho úmysly. 

 
Chorí, starí a opustení, ktorí: 
 
- príjmu sviatosť zmierenia; 
- prijímajú okamihy životných skúšok (chorobu, starobu, samotu...) s vierou a s  
  radostnou nádejou;  
- v duchu sa zahĺbia do tajomstva milosrdenstva; 
- príjmu sv. prijímanie alebo sa zúčastnia slávenia sv. omše a spoločných  
  modlitieb prostredníctvom masmediálnych, komunikačných prostriedkov (táto  
  účasť je spojená s duchovným sv. prijímaním);   
- vyznajú svoju vieru; 
- pomodlia sa za Sv. Otca a na jeho úmysly. 
 
Väzni, ktorí: 
 
- si uvedomili spáchanú neprávosť a úprimne si želajú znova sa začleniť do  
  Spoločnosti; 
- príjmu sviatosť zmierenia; 
- zúčastnia sa slávenia sv. omše a pristúpia k sv. prijímaniu vo väzenských   
  Kaplnkách; 
- zakaždým, keď prejdú bránu svojej cely a obrátia sa myšlienkou a modlitbou  
  na Boha Otca; 
- v duchu sa zahĺbia do tajomstva milosrdenstva; 
- vyznajú svoju vieru; 
- pomodlia sa za Sv. Otca a na jeho úmysly. 
 
Každý veriaci, ktorý: 
 
- sám vykoná jeden alebo viac skutkov duchovného alebo telesného 
  Milosrdenstva; 

                                           
14 Porov.: ENCHIRIDION INDULGENTIARUM, Paenitentiaria Apostolica 1999, n. 20 § 2-3. 
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- je v stave posväcujúcej milosti; 
- zúčastni sa slávenia sv. omše a pristúpi k sv. prijímaniu; 
- v duchu sa zahĺbi do tajomstva milosrdenstva; 
- vyzná svoju vieru; 
- pomodli sa za Sv. Otca a na jeho úmysly. 
 
Každý veriaci môže získať úplné odpustky pre duše v očistci ak: 
 
- si ich pri slávení Eucharistie pripomenie a pomodli sa za ich vyslobodenie z  
  očistca15; 
- je v stave posväcujúcej milosti; 
- zúčastni sa slávenia sv. omše a pristúpi k sv. prijímaniu; 
- v duchu sa zahĺbi do tajomstva milosrdenstva; 
- vyzná svoju vieru; 
- pomodlia sa za Sv. Otca a na jeho úmysly. 
 
 Pre úplnosť informácií o získaní úplných odpustkov počas Mimoriadneho 
roku milosrdenstva prikladám v prílohe aj zoznam bazilík a kostolov v Spišskej 
diecéze, v ktorých bola otvorená svätá brána milosrdenstva. 
 

� Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule 
� Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie v Poprade 
� Bazilika Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči 
� Bazilika sv. Jakuba v Levoči 
� Bazilika Povýšenia svätého Kríža v Kežmarku 
� Diecézna Svätyňa Božieho Milosrdenstva v Smižanoch 
� Kostol sv. Šimona a Júdu v Námestove 
� Kostol Všetkých svätých v Rabčiciach 
� Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Zákamennom 
� Kostol sv. Martina v Trstenej 
� Kostol Povýšenia svätého Kríža v Dolnom Kubíne 
� Kostol sv. Ondreja v Ružomberku 
� Kostol sv. Mikuláša v Liptovskom Mikuláši 
� Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Starej Vsi 
� Kostol sv. Mikuláša v Starej Ľubovni 
� Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi 
� Kostol sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch 
� Kostol sv. Michala v Spišskom Bystrom 
� Kostol Božieho Milosrdenstva v Istebnom 

 
S úctou a požehnaním     
                                    ThLic. František Fudaly 

                                           
15 Treba mať na vedomí, že odpustky sú vždy odpustením časného trestu za hriechy. Preto sa za duše 

v očistci modliť môžeme, lebo duše v očistci trpia časné tresty, ktoré sa raz skončia, kým dušiam, ktoré sú 
postihnuté večným trestom v pekle, za hriechy neoľutované a teda neodpustené, už úplné odpustky pomôcť 
nemôžu. (porov.: Lk 16, 23-31) Preto je také dôležité nezomrieť bez svätej spovede. 


