
Prot. č. 22/21/I 

 

D E K R É T  

 

Apoštolská penitenciária, aby upevnila zbožnosť veriacich a spásu duší, mocou oprávnení, ktoré sú jej dané najosobitnejším 
spôsobom od Najsvätejšieho Otca v Kristovi a našom Pánovi, Pána Františka, Pápeža z Božej prozreteľnosti, vyhovejúc nedávno podaným 
prosbám od Najdôstojnejšieho Metoda Marcela Lukačika, protoihumena Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa, Michalovskej 
viceprovincie, Prešovskej Archieparchie, pri príležitosti stého výročia tejto Konkregácie na Slovensku, z nebeských pokladov Cirkvi, 
láskavo udeľuje ÚPLNÉ ODPUSTKY, získané za obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel 
Najvyššieho Veľkňaza), pre veriacich v Krista, ktorí úprimne ľutujú a sú pohnutí láskou, od dňa 23. marca až do dňa 31. decembra 2021, 
ktorí ich budú môcť získať aj pre duše veriacich čakajúcich v očistci, duchovne spojení v Roku svätého Jozefa, v kláštornom chráme sv. 
Cyrila a Metoda v Stropkove, spomínanej Archieparchie, spôsobom púte, keď sa nábožne zúčastnia jubilejných bohoslužieb alebo 
prinajmenšom nech venujú vhodný časový priestor pre nábožné rozjímanie zakončené modlitbou Pána, Vyznaním viery, ako aj modlitbami 
k Presvätej Panne Márii, Sv. Cyrilovi a Metodovi a k blahoslavenému Metodovi Dominikovi Trčkovi. 

Starí, chorí a všetci tí, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu vychádzať z domu, rovnako budú môcť získať ÚPLNÉ ODPUSTKY 
úprimnou ľútosťou každého hriechu a s úmyslom vykonať, ako náhle to bude možné, tri obvyklé podmienky, nech sa duchovne pripoja 
k jubilejným bohoslužbám obetujúc milosrdnému Bohu ich modlitby a bolesti alebo obety vlastného života.  

Napokon, aby sa ľahšie dospelo k dosiahnutiu Božieho odpustenia prostredníctvom kľúčov Cirkvi, cez pastoračnú charitatívnu 
službu, táto Penitenciária starostlivo žiada, aby Otcovia z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa, boli ochotní vysluhovať sviatosť 
zmierenia a tiež často vysluhovať sviatosť pomazania chorých.  

Jestvujúci dekrét je platný iba pre túto príležitosť. Čokoľvek iné predpísané neplatí.  
Dané v Ríme, z miesta Apoštolskej Penitenciárie, dňa 23. februára v roku Pána 2021. 

 
 

Mauro kardinál Piacenza     Krzysztof Nykiel 
       Vyšší Penitenciár            Regent 


