
APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIA

Prot. č. 11202/16/I 

NAJSVÄTEJŠÍ OTČE!

tanislav  Zvolenský,  bratislavský  arcibiskup  –  metropolita,  Vašej
Svätosti, úprimne a oddane vyjadruje city svojej veľkej úcty: 16. dňa
mesiaca  mája  tohto  roku  uplynie  640  rokov,  čo  bol  konsekrovaný
kostol  Narodenia  Panny  Márie  v Marianke,  náležiaci  do  už

spomínanej arcidiecézy, od Benedikta, z Božej prozreteľnosti Pápeža toho mena
XVI., povýšený 31. júla 2011 do hodnosti a dôstojnosti Baziliky minor. 

S
Posilnený dôverou,  pripamätávajúc  si  nesmierne  duchovné  dobrodenia,

ktoré veriacim poskytol Svätý rok milosrdenstva a z príležitosti spomenutých
výročných  dní  stanovil  vysokodôstojný  žiadateľ,  posvätné  úkony  a  slávenia
Božieho slova, ktoré sa od 13. mája 2017 do 16. mája 2018 majú  v jubilejnom
chráme  konať  tak,  aby  sa  s  náležitou  prípravou  čo  najštedrejšie  ponúkala
príležitosť  na  prijatie  sviatostí,  aby  sa  podnecovali  skutky  nadprirodzenej
bratskej  lásky  a  aby  sa  týmto  spôsobom,  prostredníctvom  pôsobenia  Božej
milosti,  obdivuhodne  upevnila  a  zveľadila  duchovná  obnova,  ktorú  priniesol
jubilejný rok.

Na  dosiahnutie  tohto  veľkého  úsilia  je  zvláštnou  podporou  práve  dar
úplných odpustkov, pretože skrze ne sa dôverne požaduje svedectvo a znamenie
otcovskej priazne Vašej Svätosti a podnet k tomu, aby sa v slovenskom národe
a v jeho hierarchii upevnilo synovské puto k Vašej Svätosti. A BOH atď...

Dňa 3. mája  2017

APOŠTOLSKÁ  PENITENCIÁRIA,  z poverenia  Najvyššieho  veľkňaza
Františka ochotne udelila úplné odpustky, ktoré môžu opravdivo kajúci veriaci
v Krista  získať  pri  zachovaní  zvyčajných  podmienok  (sviatosť  zmierenia,
prijatie  Najsvätejšej  Sviatosti  a modlitba  na úmysel  Svätého Otca) v bazilike
Narodenia Panny Márie v Marianke:



a) – ak sa nábožne zúčastnia jubilejných slávení ustanovených so súhlasom
arcibiskupa – metropolitu

b) – ak sa nábožne zúčastnia svätých pútí, alebo iných nábožných úkonov,
ktoré sa počas jubilea budú sláviť

c) –  ak  navštívia  jubilujúcu  baziliku,  či  už  jednotlivo  alebo  v skupinách
a tam  nejaký čas strávia v nábožnej meditácii ktorú ukončia modlitbou
Pána,  Vyznaním  viery,  a vzývaním  Bohorodičky  Panny  Márie,  Matky,
Učiteľky a vznešenej Kráľovnej.

Starí, chorí a všetci, čo z vážnej príčiny nemôžu opustiť svoj domov, môžu
tiež  získať  úplné  odpustky,  ak  sa  nábožným  vzdychom  spoja  s tými,  ktorí
zbožne  navštívia  baziliku   alebo  do  nej  putujú,  vylúčia  naviazanosť  na
akýkoľvek hriech,  splnia  spomínané tri  zvyčajné  podmienky a pred  obrazom
Blahoslavenej  Panny  Márie,  hoc  aj  malým,  odrecitujú  vyššie  spomínané
modlitby a svoje bolesti a ťažkosti svojho života pokorne odovzdajú Bohu cez
Máriu.

Toto  platí  len  pre  danú  príležitosť.  Čokoľvek  by  bolo  v protiklade
k tomuto rozhodnutiu, neplatí

Mauro kard. Piacenza
Veľký penitenciár

Krzysztof Nykiel
regens



APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIA

Prot. č. 11203/16/I 

D  E  K  R  É  T 
Apoštolská Penitenciária, mocou poverenia, ktoré jej zvláštnym spôsobom

udelil  náš  Najsvätejší  Otec  a  Pán  v  Kristovi,  Pán  František,  z Božej
Prozreteľnosti  pápež,  jeho  excelencii  a najdôstojnejšiemu  otcovi,  pánovi
Stanislavovi  Zvolenskému,  bratislavskému  arcibiskupovi  a metropolitovi,
dobrotivo udeľuje právomoc, aby počas jubilea Baziliky Narodenia Panny Márie
v Marianke, v dňoch vhodne zvolených na úžitok veriacich, na konci všetkých
pobožností  a posvätných  úkonov  všetkým  prítomným  veriacim  konajúcim
opravdivé pokánie a pohnutým láskou udeľoval 

pápežské požehnanie,

s ktorým  sa  spája  získanie   úplných  odpustkov,  pri  splnení  zvyčajných
podmienok  (sviatosť  zmierenia,  prijatie  Eucharistie  a modlitba  na  úmysel
Svätého Otca).

Veriaci, ktorí na základe vážnych okolnosti nemôžu byť osobne prítomní
na  obradoch  spojených  s   pápežským  požehnaním,  ale  sa  ich  zúčastnia
prostredníctvom televízie či rádia, môžu rovnako získať úplné odpustky  podľa
normy práva.

Čokoľvek by bolo v protiklade k tomuto rozhodnutiu, neplatí.

Dané v Ríme, v budove Apoštolskej penitenciárie, 3. mája roku Pána 2017

Mauro kard. Piacenza
Veľký penitenciár

Krzysztof Nykiel
Regens


