APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIA
Prot. č. 831/13/I

Svätý Otče,
Stanislav Zvolenský, arcibiskup a metropolita bratislavský, predseda Konferencie biskupov
Slovenska, v mene biskupského zboru, ktorý sa stretol na 76. plenárnom zasadnutí svojej konferencie
vo Vranově u Brna, v duchu úcty a poslušnosti tak svojej, ako aj všetkých biskupov a tej časti Božieho
ľudu, ktorý prináleží ich starostlivosti, s radosťou oznamuje a s dôverou predkladá Tvojej Svätosti
toto: V nadchádzajúcom roku sa má sláviť posvätné 450. výročie toho, že sa pri obci Šaštín, kde teraz
stojí chrám, ktorý Boží služobník, pápež Pavlom VI., okrášlil titulom baziliky minor, začali
preukazovať nesporné znamenia materinskej lásky Preblahoslavenej Márie Panny Prebolestnej, či
Sedembolestnej, nebeskej patrónky celého Slovenska, ktorej starobylá socha bola z rozhodnutia
blahoslaveného pápeža Pia IX ovenčená zlatou korunkou.
Aby sa táto požehnaná udalosť náležite oslávila, budú sa konať počas celého Mariánskeho
roka, od 1. januára až do 31. decembra 2014, mimoriadne posvätné slávenia a rôzne duchovné
podujatia v bazilikách a katedrálnych chrámoch, diecéznych svätyniach a kaplnkách zasvätených
Bolestnej Matke. Cieľom tohto zámeru je pobádať veriacich k tomu, aby sa nábožne utiekali k
nebeskej Patrónke Slovenska, aby sa tak s jej pomocou ich spôsob života lepšie pripodobnil Božiemu
evanjeliu.
Preto ctihodní biskupi spolu s celým slovenským národom s dôverou prosia o dar odpustkov na
celý čas Jubilejného roka, aby sa tak stal ešte prístupnejším poklad Božích milostí tým, ktorí sa
zúčastnia na uvedených sláveniach.

Dňa 3. decembra 2013
Apoštolská Penitenciária na základe zvláštneho poverenia Svätého Otca Františka, ktorý ju vo
svojej otcovskej láske s radosťou poveril touto vecou,
UDEĽUJE JUBILEJNÉMU ROKU DAR ÚPLNÝCH ODPUSTKOV
pri náležitom splnení zvyčajných podmienok: sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na
úmysel Svätého Otca. Veriaci v Krista, ktorí sa opravdivo kajajú, ich môžu získať raz denne a môžu
ich tiež na spôsob príhovoru privlastniť dušiam, ktoré sa ešte zdržiavajú v očistci:
a) pri každej pútnickej návšteve národnej svätyne Bolestnej Matky, keď sa nábožne zúčastnia
nejakého posvätného slávenia, alebo aspoň primeraný čas tam zasvätia nábožnému rozjímaniu, ktoré

zakončia Modlitbou Pána, vyznaním viery a modlitbou k Nebeskej patrónke s aspoň jedným
desiatkom ruženca;
b) vo sviatky Panny Márie pri pútnickej návšteve kotréhokoľvek chrámu vybraného pre
Jubilejný rok, ak sa v ňom nábožne zúčastnia na eucharistickom slávení, alebo Liturgii hodín, alebo
tam nábožne prednesú predtým uvedené modlitby;
c) 15. septembra 2014, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, ak v ktoromkoľvek chráme
alebo na posvätnom mieste nábožne prednesú predtým uvedené modlitby za šírenie svätej viery na
Slovensku.

Nábožní veriaci v Krista, ktorým v tom bráni staroba alebo ťažká choroba, môžu získať úplné
odpustky vtedy, ak sa rozhodnú odporovať každému hriechu a vzbudia si úmysel splniť hneď, ako to
bude možné, tri zvyčajné podmienky pred nejakým menším vyobrazením Bolestnej Matky, v duchu sa
pripoja k jubilejnému sláveniu alebo púti a obetujú svoje modlitby a bolesti skrze Máriu Milosrdnému
Bohu.
Apoštolská penitenciária ďalej naliehavo žiada pre širšie sprístupnenie získania Božej milosti
prostredníctvom kľúčov Cirkvi, aby sa diecézni penitenciári, kanonici a klerici jubilejných chrámov,
vedení pastoračnou láskou, ochotne a veľkodušne venovali vysluhovaniu pokánia a často poskytovali
Sväté prijímanie chorým.
Toto má platiť počas celého Jubilejného roka Bolestnej Matky, patrónky Slovenska, bez
ohľadu na všetky protichodné ustanovenia.
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