
1.Sv. omša online z Arcibiskupskej kaplnky – každý deň o 11.00. 

Informácie na www.abu.sk 

2. Online návšteva kaplnky Trnavskej Panny Márie v Bazilike sv. Mikuláša 

a denný duchovný program. Informácie na www.abu.sk 

3. Požehnanie pre Trnavskú Arcidiecézu. 

Oznamujeme Vám, že od polnoci zo soboty 21. marca 2020 na 

nedeľu 22. marca 2020, čo je 4. pôstna nedeľa, bude trnavský 

arcibiskup Mons. Ján Orosch pravidelne o 24.00 udeľovať 

eucharistické požehnanie mestu Trnava a celej Trnavskej 

arcidiecéze z okna "apartmánu kardinálov" na druhom 

poschodí, ktoré vedie smerom k Trojičnému námestiu (na rohu 

arcibiskupského paláca). 

 

4. Úplné odpustky – počas epidémie 

 20. marca 2020 - Apoštolská penitenciária v piatok 20. marca 
vydala dekrét, ktorým Cirkev umožňuje získanie plnomocných 
odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, ktorí ich 
ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia.  

 
 Tí najviac ohrození môžu získať plnomocné odpustky už po 
modlitbe Kréda, Otčenáša a Zdravasu v spojení s túžbou po splnení 
obvyklých podmienok získania odpustkov hneď ako to len bude možné. T 
Týka sa to chorých na koronavírus, osôb, ktorým lekár nariadil 
karanténny režim, ako aj zdravotníckych pracovníkov a rodinných 
príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o chorých na 
Covid-19. 
  
Ostatní si pre získanie odpustkov môžu vybrať z možností, ako sú:  
 
-návšteva Najsvätejšej sviatosti či eucharistická adorácia po dobu 
najmenej pol hodiny, 
 
alebo čítanie Svätého písma po dobu najmenej pol hodiny,  
 

http://www.abu.sk/
http://www.abu.sk/


-sa môžu pomodliť ruženec, Krížovú cestu či Korunku Božieho 
milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie epidémie, o úľavu pre 
chorých a o spásu tých, ktorých si povolal k sebe. 
  
Plnomocné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa v bezprostrednej 
blízkosti smrti ocitne bez možnosti prijať sviatosť pomazania chorých a 
viatikum - v tomto prípade sa odporúča uctiť si Ukrižovaného Ježiša či 
kríž. 
 

5. Duchovné sväté prijímanie 

  
Najláskavejší Ježišu! 

Aká veľká by bola moja nevďačnosť, keby som zasa zhrešil, 
keď som už toľko ráz pocítil Tvoje milosrdenstvo! 

Práve teraz očakávam nový dôkaz Tvojej lásky. 
Moje srdce veľmi túži spojiť sa s Tebou. 

Keďže Ťa sviatostne prijať nemôžem, príď teda ku mne duchovne. 
Pane Ježišu, príď mi do mysle a spravuj moje myšlienky, 

príď mi do srdca a spravuj moje hnutia, 
príď mi do duše, aby som sa s Tebou spojil a bol večne spasený. 

Klaniam sa Ti, prítomnému v mojom srdci a celkom sa s Tebou spájam. 
Priateľ mojej duše, nedovoľ, aby som sa niekedy od Teba odtrhol. 

Vďaky Ti vzdávam, predrahý Spasiteľ, za milosť duchovného spojenia. 
Ži vo mne večne a nech ja ostávam v Tebe naveky. Amen 

 
alebo kratšie: 

 
Môj Ježišu, verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. 

Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. 
Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. 

Chcem sa hriechov chrániť. 
Moja duša túži po Tebe. 

Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, 
príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. 

Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou. 
Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen 
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