
Prot. č. 899/18/I 

Svätý Otče, 

Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita, úprimne prejavuje Vašej Svätosti 

pravú poslušnosť a synovskú úctu a úctivo oznamuje, že dňa 7. septembra 2019 uplynie 

štyristo rokov od mučeníckej smrti sv. Košických mučeníkov. 

 Kvôli väčšiemu duchovnému úžitku osláv jubilea usporiadame pri tejto príležitosti 

v dňoch od 1. decembra nasledujúceho mesiaca do 30. novembra 2019 zvlášť k tomu určené 

liturgické slávenia ako aj bohatý duchovný program, aby sa prehĺbila nábožná úcta k sv. 

Košickým mučeníkom medzi veriacimi na ich spásu a aby sa na príhovor týchto svätých ich 

život viac zveľaďoval podľa požiadaviek evanjelia. 

 Preto veriaci, ktorí sa zúčastnia na spomenutých sláveniach, aby čerpali v plnosti 

z pokladu Božej milosti; Jeho Excelencia úctivo žiada Vašu Svätosť o dar odpustkov atď. 

 

Dňa 5.novembra 2018 

Apoštolská Penitenciária na základe osobitného poverenia Najvyššieho Veľkňaza 

Františka a zároveň na znak láskavosti Svätého Otca udeľuje úplné odpustky za obvyklých 

podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca), ktoré budú môcť 

získať veriaci v opravdivej kajúcnosti raz za deň. Tie môžu získať aj pre duše v očistci na 

spôsob príhovoru za tieto duše počas svojej púte do košickej katedrály alebo 

do ktoréhokoľvek z kostolov v uvedenom zozname, ako je pripojený v žiadosti Jeho 

Excelencie arcibiskupa – metropolitu, a na tom mieste, pred relikviami svätých, ktoré budú 

putovať, aby boli predložené k úcte veriacich; buď počas liturgického slávenia konaného 

z dôvodu jubilea či pobožnosti, alebo sa budú aspoň na istý čas venovať nábožnému 

rozjímaniu spojenému s modlitbou Otče náš, Vyznaním viery, potom so vzývaniami 

Preblahoslavenej Panny Bohorodičky i svätých Košických mučeníkov. 

 Nábožní veriaci, ktorým bráni pokročilý vek alebo ťažká nemoc, budú môcť rovnako 

získať úplné odpustky, ak odvrhnutím akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť, pokiaľ to bude 

čím skôr možné, tri obvyklé podmienky, sa pripoja nábožne pred nejakým obrázkom sv. 

Košických mučeníkov k sláveniam jubilea a obetujú milosrdnému Bohu svoje prosby 

a trápenia. 

 Zároveň Penitenciária naliehavo žiada, aby sa diecézny penitenciár, katedrálny klérus, 

farári a kňazi splnomocnení patričnými spovednými fakultami, ochotne a vytrvalo podieľali 

na vysluhovaní sviatosti zmierenia a často prinášali chorým sv. prijímanie, kvôli ľahšiemu 

prístupu k Božej milosti sprístupnenej cirkevnou mocou kľúčov. 

 Táto listina platí počas celého jubilejného roka sv. Košických mučeníkov. Ak je niečo, 

čo by sa tomu protivilo, vôbec neprekáža. 

 

Maurus kard. Piacenza 

hl. penitenciár 

 

 



Prot. č. 900/18/I 

Dekrét 

Apoštolská penitenciária na základe fakúlt, ktoré jej obzvlášť osobitne udelil Svätý 

Otec František, z Božej prozreteľnosti pápež, láskavo poveruje Jeho Ex. otca Bernarda 

Bobera, košického arcibiskupa – metropolitu, aby v dňoch 1. decembra 2018 a 30. novembra 

2019, kedy slávnostne otvorí a potom i ukončí jubilejný rok svätých Košických mučeníkov, 

na konci sv. omše udelil pápežské požehnanie prítomným veriacim, ktoré je zároveň spojené 

so získaním úplných odpustkov podľa obvyklých podmienok (sviatosť zmierenia, sv. 

prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca). 

Veriaci, ktorí nábožne príjmu pápežské požehnanie, hoci z rozumnej príčiny sa 

fyzicky nezúčastnia na sv. omši ale pozorne a nábožne budú sledovať slávnosť 

prostredníctvom televízie alebo budú počúvať prenos prostredníctvom rozhlasu, budú môcť 

získať úplné odpustky v súlade s právnym poriadkom. 

Čokoľvek je proti tomuto vyhláseniu, nie je na prekážku. 

Dané v Ríme, v sídle Apoštolskej Penitenciárie, dňa 5. novembra v roku Vtelenia Pána 

2018. 

Maurus kard. Piacenza, hlavný penitenciár; Krištof Nykiel, správca 

 

Prot. č. 901/18/I 

Dekrét 

Apoštolská penitenciária na základe fakúlt, ktoré jej obzvlášť osobitne udelil Svätý 

Otec František, z Božej prozreteľnosti pápež, láskavo poveruje Jeho Ex. otca Bernarda 

Bobera, košického arcibiskupa – metropolitu, aby dňa 7. septembra 2019, na štyri sté výročie 

mučeníckej smrti svätých Košických mučeníkov, na konci sv. omše, udelil pápežské 

požehnanie prítomným veriacim, ktoré je zároveň spojené so získaním úplných odpustkov 

podľa obvyklých podmienok (sviatosť zmierenia, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. 

Otca). 

Veriaci, ktorí nábožne príjmu pápežské požehnanie hoci z rozumnej príčiny sa 

fyzicky nezúčastnia na sv. omši ale pozorne a nábožne budú sledovať slávnosť 

prostredníctvom televízie alebo budú počúvať prenos prostredníctvom rozhlasu, budú môcť 

získať úplné odpustky v súlade s právnym poriadkom. 

Čokoľvek je proti tomuto vyhláseniu, nie je na prekážku. 

Dané v Ríme, v sídle Apoštolskej Penitenciárie, dňa 5. novembra v roku Vtelenia Pána 

2018. 

Maurus kard. Piacenza, hlavný penitenciár; Krištof Nykiel, správca 


