
RROOKK   SSVVAATTÉÉHHOO  PPAAVVLL AA   
 
U příležitosti dvoutisícího výročí narození svatého Pavla, které historikové kladou mezi 

léta 7 a 10 před Kristem, vyhlásil papež Benedikt XVI. zvláštní jubilejní rok věnovaný právě 
Apoštolovi národů. Rok svatého Pavla začíná 28. června 2008 a potrvá do 29. června 2009. 

„Tento Rok sv. Pavla se bude moci konat především v Římě, kde je pod papežským 
oltářem této baziliky (sv. Pavla za hradbami – pozn. red.) už dvacet století uložen sarkofág, 
který podle svorného mínění odborníků a nezpochybňované tradice uchovává ostatky apoštola 
Pavla. V této papežské bazilice a v nedalekém stejnojmenném benediktinském opatství se 
bude moci konat celá řada liturgických, kulturních a ekumenických akcí, jakož i různých 
pastoračních a sociálních iniciativ, inspirovaných pavlovskou spiritualitou. Zvláštní pozornost 
kromě toho bude moci být věnována poutím, které budou s prosebnými úmysly přicházet ke 
hrobu Apoštola, aby se jim dostalo duchovní útěchy. Budou se konat také studijní sympozia 
a zvláštní publikace pavlovských textů za účelem stále lepšího poznání nezměrného bohatství 
nauky, kterou obsahují, jakožto pravý odkaz lidstva vykoupeného Kristem. Ve všech částech 
světa budou podobné iniciativy moci být pořádány v diecézích, poutních místech a místech 
kultu řeholními či studijními instituty, které nesou jméno svatého Pavla nebo se inspirují jeho 
osobou a učením. Kromě toho je zde také zvláštní aspekt, o který je třeba pečovat 
s mimořádnou pozorností během oslav různých etap pavlovského dvoutisíciletí, čímž mám na 
mysli ekumenickou dimenzi. Apoštol národů, který se plně nasadil pro šíření Dobré zvěsti 
všem národům, byl naprosto oddán jednotě a svornosti všech křesťanů,“ uvedl při vyhlášení 
jubilejního roku Benedikt XVI. 

Jako ukazatel pro další kroky dnešní církve papež zdůraznil, z čeho pramenil úspěch 
Pavlova apoštolátu: „... vyplynul především z osobního nasazení při hlásání evangelia 
v naprosté odevzdanosti Kristu; odevzdanosti, která se nebála rizika, těžkostí 
a pronásledování.“ 

K plodnému prožití nejen jubilejního roku nás tedy zvou a povzbuzují tato papežova slova: 
„Činnost církve je věrohodná a účinná pouze do té míry, do jaké jsou ochotni ti, kteří jsou její 
součástí, v každé situaci osobně platit za svou věrnost Kristu. Kde tato ochota chybí, mizí 
rozhodující argument pravdy, na níž sama církev závisí.“  

Rok sv. Pavla je obdařen zvláštními odpustky. O podmínkách jejich získání informuje 
dekret Apoštolské penitenciárie, jehož plné znění uvádíme na druhé straně tohoto listu. 

V pražských farnostech u kostelů zasvěcených sv. (Petru a) Pavlu můžete zahájení 
svatopavelského roku oslavit v neděli 29. 6. např. takto:  
▪ Vyšehrad – bazilika sv. Petra a Pavla, mše sv. v 9:00 (celebruje Mons. Diego Causero); 
▪ Bohnice – kostel sv. Petra a Pavla, mše sv. v 9:00 a v 11:00; 
▪ Radotín – kostel sv. Petra a Pavla, mše sv. v 8:30. 
„Kéž nás (sv. Pavel) vede a chrání při oslavách tohoto dvoutisíciletí a pomáhá nám dělat 

pokroky v pokorném a upřímném hledání plné jednoty všech údů mystického Těla Kristova.“ 
(Benedikt XVI.) 

kh 
(Citace použité v tomto článku byly čerpány ze zdrojů Tiskového střediska ČBK, odkud pochází i oficiální překlad 

dekretu Apoštolské penitenciárie) 
  

 
 

„Ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic 
budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka, a vůbec nic stvořeného 

nebude nás moci odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ 
(Římanům 8,38-39) 



UURRBBII SS  EETT  OORRBBII SS  
DDEECCRREETTUUMM   

 
U příležitosti dvoutisíciletého výročí od narození sv. Pavla, apoštola, budou uděleny 

zvláštní odpustky. 
U příležitosti blížící se liturgické slavnosti apoštolských knížat chce Svatý otec, v rámci 

své pastorační péče, zavčas poskytnout věřícím duchovní poklady pro jejich posvěcení, aby 
tak mohli v této milostiplné a příhodné době upevnit svá předsevzetí týkající se nadpřirozené 
spásy, a to již od prvních nešpor uvedené slavnosti, určené zejména ke cti Apoštola národů, 
jehož dvoutisícileté výročí pozemského narození si připomeneme. 
Římský biskup nabízí univerzální církvi dar odpustků, který skutečně usnadňuje dosažení 

většího vnitřního očištění. Toto očištění oslavuje blaženého apoštola Pavla, upevňuje 
v srdcích věřících nadpřirozený život a láskyplně je vede k tomu, aby přinesla plody dobrých 
skutků. 

Apoštolská penitenciárie, pověřená Svatým otcem přípravou a vydáním dekretu 
o poskytování a získávání odpustků v průběhu celého Roku sv. Pavla, poskytuje tímto 
dekretem, vydaným v souladu s přáním papeže, následující milosti: 

I.  Všem jednotlivým věřícím křesťanům, kteří opravdově litují svých hříchů, jsou náležitě 
očištěni svátostí pokání a posíleni svatým přijímáním, kteří se s úctou vydají na pouť do 
papežské baziliky sv. Pavla za hradbami na ulici Ostiense a pomodlí se na úmysl Svatého 
otce, jsou přiznány a uděleny plnomocné odpustky časného trestu za jejich hříchy, poté co 
obdrželi svátostné odpuštění hříchů a prominutí svých nedostatků. 

Plnomocné odpustky budou moci získat věřící křesťané jak pro sebe, tak pro zemřelé, a to 
tolikrát, kolikrát splní předepsané úkony; v platnosti zůstává norma, podle které je možné 
získat plnomocné odpustky pouze jednou za den. 

Aby modlitby, které se konají během těchto posvátných návštěv, intenzivněji vedly 
a povzbuzovaly duše věřících k uctívání památky sv. Pavla, bylo stanoveno a nařízeno 
následující: Každý věřící se kromě svých modliteb před oltářem s Nejsvětější svátostí, podle 
své zbožnosti, vydá ke konfesnímu oltáři, kde se upřímně pomodlí Otčenáš a Vyznání víry 
a připojí invokace ke cti Blahoslavené Panny Marie a sv. Pavla. Tato úcta musí být neustále 
úzce spojena s památkou Knížete apoštolů, sv. Petra. 

II.  Věřící křesťané různých místních církví po splnění běžných podmínek (svátost smíření, 
svaté přijímání a modlitba na úmysly Svatého otce), s vyloučením jakékoliv náklonnosti 
k hříchu, mohou získat plnomocné odpustky, když se budou účastnit veřejného posvátného 
obřadu nebo pobožnosti ke cti Apoštola národů. Mohou tak učinit ve dnech slavnostního 
zahájení a ukončení Roku sv. Pavla na všech posvátných místech; v ostatní dny stanovené 
místním biskupem na posvátných místech zasvěcených sv. Pavlu a ve prospěch věřících i na 
jiných místech určených biskupem. 

III.  Věřící, kterým brání nemoc nebo jiná legitimní a zřejmá příčina, vždy s duší zbavenou 
jakéhokoliv hříchu a s předsevzetím, že splní běžné podmínky hned, jakmile to bude možné, 
mohou také získat plnomocné odpustky, když se duchovně připojí k některé jubilejní oslavě 
ke cti sv. Pavla a obětují Bohu své modlitby a utrpení za jednotu křesťanů. 

Kněží, kteří byli příslušnou církevní autoritou pověřeni zpovídáním, by měli přijmout 
věřící vstřícně a velkodušně, aby jim tak usnadnili obdržení všech potřebných milostí. 

Tento dekret platí pouze během Roku sv. Pavla. Jakékoli opačné ustanovení není překážkou. 
  
Vydáno v Římě, v sídle Apoštolské penitenciárie, dne 10. května, 2008 let od vtělení Páně, 

na vigilii Seslání Ducha svatého. 
  

kardinál James Francis Stafford 
vrchní penitenciář 
 

Gianfranco Girotti OFMConv. 
titulární biskup z Mety, regent 


