
V Ríme určili chrámy, v ktorých získate odpustky  

v Svätom roku milosrdenstva  

 

Vatikán 8. októbra (RV) Na oficiálnej stránke Svätého roku milosrdenstva (www.im.va) zverejnili jubilejné  

chrámy, v ktorých bude možné počas jubilea po splnení stanovených podmienok získať odpustky. V Ríme 

bude mať Svätú bránu každá zo štyroch pápežských bazilík -  Bazilika svätého Petra, sv. Jána v Lateráne, 

Santa Maria Maggiore a Bazilika sv. Pavla za hradbami. Jubilejnými kostolmi sú tiež baziliky vo Svätej  

Zemi. 

 

V ostatných častiach sveta sú za jubilejné chrámy považované kostoly a pútnické chrámy, ktoré za také 

označí miestny biskup a v ktorých bude aj Brána milosrdenstva. V prípade Ríma ide okrem štyroch 

pápežských bazilík aj o tri kostoly, ktoré zahŕňa tradičná púť „siedmich kostolov“ (sette chiese), a to 

Bazilika sv. Vavrinca za hradbami, Bazilika Svätého Kríža z Jeruzalema a Bazilika sv. Šebastiána za 

hradbami. 

 

Počas Jubilea milosrdenstva a súčasne pri príležitosti 500-ročnice narodenia sv. Filipa Neriho sa 

odporúča, aby bola obnovená prax tejto kajúcej púte, ktorú Rimanom zanechal práve tento svätec. Preto 

aj púť do každého z týchto kostolov bude príležitosťou získať jubilejné odpustky. 

 

Rímska diecéza dáva počas mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva - od 8. decembra tohto roka do 

20. novembra 2016 - k dispozícii tiež viaceré kostoly a pútnické chrámy pre mimoriadnu službu 

vysluhovania sviatosti zmierenia. Ide  napríklad o svätyňu Divino Amore  a kostol Santo Spirito in Sassia, 

známy ako „svätyňa Božieho milosrdenstva“, ktorý sa nachádza v blízkosti Námestia sv. Petra. 

 

Napokon kostoly, ktoré trvalo poskytujú privilégium získania odpustkov pre veriacich, ktorí spĺňajú 

stanovené podmienky, budú takýmito miestami aj počas Jubilea milosrdenstva, ako bolo vopred 

stanovené pre každé z týchto miest. Pre získanie odpustkov sa okrem obvyklých podmienok vyžaduje 

otvorenosť srdca, aby milosť mohla priniesť požadované ovocie. 

 

Ďalej sa vyžaduje vyznanie viery a modlitba za Svätého Otca a jeho úmysly, a to aspoň jeden Otče náš - 

modlitba, ktorou nás sám Ježiš učil obrátiť sa k Otcovi ako deti. Odporúča sa tiež modlitba pápeža 

Františka pre Jubilejný rok a invokácia „Milosrdný Ježišu, dôverujem v Teba“. Pápežská rada na podporu 

novej evanjelizácie zverejnila aj kalendár podujatí v rámci Svätého roka milosrdenstva <a 

href="http://sk.radiovaticana.va/news/2015/07/30/kalend%C3%A1r_podujat%C3%AD_v_r%C3%A1mci_

sv%C3%A4t%C3%A9ho_roka_milosrdenstva/1161959">::(K 

dispozícii TU)::</a>. 

 

Mimoriadny svätý rok má byť podľa vôle Svätého Otca Františka intenzívne prežívaný v každej miestnej 

cirkvi, aby každý mohol zakúsiť milosrdenstvo Boha Otca. Najviditeľnejším znakom tejto pastoračnej 

starostlivosti Cirkvi je možnosť otvoriť Bránu milosrdenstva vo všetkých diecézach a umožniť tak hlboko 

prežiť tento mimoriadny čas aj tým, ktorí nemôžu cestovať do Ríma. 
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