
Dekrét Apoštolskej penitenciárie o udeľovaní mimoriadnych odpustkov 
veriacim v aktuálnej situácii pandémie 

Všetci chorí na rôzne respiračné ochorenia, aj keď nie na Covid-19, 
ďalej tí, ktorí vo svojom svedomí vnímajú zdravotné nebezpečenstvo sa 
teraz spovedať (hlavne osoby nad 65 rokov), alebo sú v povinnej 
karanténe (teda všetci, ktorí sa vrátili zo zahraničia), alebo boli v kontakte 
s osobou na ktorú sa vzťahuje karanténa, sa nemusia obávať. Títo veriaci 
nech si vzbudia dokonalú ľútosť (odpúšťajú sa ňou aj ťažké hriechy), 
pričom nech pamätajú na podmienky apoštolskej penitenciárie: 
 
1. Udeľujú sa úplné odpustky veriacim: 
 
ak sa zrieknu pripútania k akémukoľvek hriechu a  
 
 a)  duchovne sa pripoja prostredníctvom komunikačných 
prostriedkov k sláveniu svätej omše (liturgie) alebo modlitbe svätého 
ruženca alebo k nábožnému sláveniu krížovej cesty alebo iným formám 
pobožností,  
alebo  
 b) keď sa pomodlia aspoň Verím v Boha, Otče náš a pobožne budú 
vzývať Preblahoslavenú Pannu Máriu,  
 
obetujúc túto skúšku v duchu viery v Boha a lásky k blížnym, s úmyslom 
splniť náležité podmienky (sviatostnú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu 
na úmysel Svätého Otca) hneď, ako to bude možné (teda keď pominú 
riziká možného ochorenia a zákazy verejného stretávania). 

 
2. Apoštolská penitenciária okrem toho ochotne udeľuje možnosť úplných 
odpustkov pri príležitosti aktuálnej svetovej epidémie aj tým veriacim, 
ktorí obetujú polhodinové čítanie Svätého písma alebo modlitbu svätého 
ruženca, alebo vykonanie krížovej cesty, alebo modlitbu Korunky 
Božieho milosrdenstva za to, aby od Boha vyprosili skončenie epidémie, 
ako aj úľavu pre tých, čo sú ňou postihnutí a večnú spásu pre tých, ktorých 
si Pán povolal k sebe. 

(Kontakt: o. Jozef Špes – 0911 912 684) 



Vysvetlenie k dokonalej ľútosti: Katechizmus Katolíckej cirkvi v článku 
1452 hovorí: 

„Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa 
«dokonalá» (je to ľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa 
všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa 
pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné.“ 
Teda je vhodné urobiť si spytovanie svedomia (podobne ako sa 
pripravujete na svätú spoveď) a potom úprimne oľutovať všetky svoje 
hriechy s úmyslom (ten je dôležitý) mať na zreteli nekonečnú (dokonalú) 
Božiu lásku, ktorá je hlavným motívom našej ľútosti. Na prvom mieste 
teda ľutujem preto, že Boh, ktorého milujem, ma ako prvý nekonečne 
miluje a ja som páchal hriechy. Teda na prvom mieste nie je strach z 
večného zatratenia a iných trestov, ktoré hrozia hriešnikovi. Ak by to tak 
bolo, je to nedokonalá ľútosť. 

Oznam k veľkonočnej spovedi 
Spovedanie chorých po domoch sa tento mesiac neuskutoční 

v záujme ochrany ich zdravia. 
Stále platí, že ak sa chce niekto vyspovedať, má sa ozvať kňazovi 

telefonicky, samozrejme !!! s dodržaním podmienok, že nie je chorý na 
rôzne respiračné ochorenia a nie je v povinnej karanténe. !!!  
Nedodržanie týchto podmienok je prehrešením sa proti piatemu Božiemu 
prikázaniu, ktoré hovorí: Nezabiješ. 

Spoveď pred Veľkou nocou, !!! s dodržaním podmienok !!! bude 
niekoľko dní nasledovným spôsobom: Vyhradený čas na jedného 
penitenta bude 5 minút, aby sa predišlo čakaniu v radoch. Je potrebné sa 
zapísať na presný dátum a čas do zoznamu na dverách chrámu vlastným 
perom. Prosím príďte na tento presne určený čas, nie skôr, ani neskôr, 
aby sa nevytvárali rady, ani skupinky. Bude sa spovedať vonku pri 
sakrestii vo vzdialenosti 2 m medzi kňazom a penitentom. Povinnosť je 
mať rúško. V stanovenom čase, aby sa neohrozila diskrétnosť spovede, 
prosím Vás obmedzte návštevu cintorína. Zoznam bude na chráme od 
soboty 28.3.2020. 

Časy spovedania:  
Štvrtok 2.4. od 14.00-16.00, Piatok 3.4. o od 14.00-16.00 
Sobota 4.4. od 8.00-10.00; 10.30-12.00; 14,00-16.00 
Nedeľa 5.4. od14.00-16.00 Ďalšie časy budú stanovené podľa potreby 


