
Duhovniki »penitenciariji«  

 

Papež Frančišek v buli o napovedi izrednega svetega leta pove, da bodo v svetem letu  spovedniki 
na poseben način znamenje Očetovega usmiljenja. V postu tega svetega leta papež namerava 
krajevnim cerkvam poslati posebne spovednike, ki se bodo imenovali »misijonarji usmiljenja«, in 
jih bo pooblastil, da bodo lahko odpuščali grehe, ki so redno pridržani apostolskemu sedežu. 
Vernikom pa bodo v tem času na volj tudi duhovniki, ki opravljajo službo »penitenciarija«.  

Vsaka stolna ali kolegialna cerkev mora imeti pentenciarija. Krajevni škof za to službo izbere 
kanonika iz stolnega kapitlja. Nekateri cerkveni pravniki menijo, da »kapitelj sam izbere kanonika 
za službo penitenciarija« (G. Ghirlanda, Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio 
di diritto ecclesiale, Cinisello Balsamo 1993, 574). V stolnih cerkvah, ki nimajo kapitlja se za to 
službo izbere sposoben duhovnik, ki rad upira svoj pogled na Jezusa, usmiljenega velikega 
duhovnika (prim. Heb 2, 17). Zakonik cerkvenega prava zato naroča, da mora vsaka škofija imeti 
vsaj enega penitenciarija. Krajevni škof pa lahko, če ima upravičene razloge, imenuje tudi več 
penitenciarijev. Vsak penitenciarij z imenovanjem prejme »redno pooblastilo« (»facultatem 
ordinariam«), da lahko v zakramentu svete spovedi spovedance oprosti od vnaprej izrečenih 
kazni, ki niso razglašene in ne pridržane apostolskemu sedežu. S službo je penitenciariju 
podeljena »facultas«, to je »sposobnost, zmožnost ali dar«, da storilca oprosti od kazni. Z 
imenovanjem prenitenciarij ne prejme redne nadomestne oblasti (»potestas ordinaria vicaria«), 
ampak je njegovo imenovanje način, kako se lahko vrši vodstvena oblast. Te oblast, ki jo ima 
penitenciarij na področju zakramenta svete spovedi ne more poveriti nobeni drugi osebi. Služba 
penitenciarija je osebna in se lahko vrši v škofiji nad škofljani in tujci, izven škofije pa samo nad 
škofljani (kan. 508). 

Penitenciarij odvezuje od vnaprej izrečenih kazni (»censuris latae sententiae«), ki niso razglašene 
ali pridržane apostolskemu sedežu. Te so: 

(1) Kazniva dejanja proti veri in edinosti Cerkve: 

Gre za »kaznivo dejanje krivoverstva, odpadništva ali razkola« (kan. 1364 §1). V tem primeru 
zadene storilca vnaprej izrečena kazen izobčenja. Kazen zadene storilca, ki je dopolnil šestnajsto 
leto starosti in je kaznivo dejanje storil na zunanjem področju v slabi veri. Če gre za mladoletno 
osebo ali za nekoga, ki je katerokoli kaznivo dejanje storil iz hudega, neupravičeno prizadejanega 
strahu ali zaradi zvijačne prevare, potem ni kaznivega dejanja (kan. 125 §2). S samim dejanjem 
zadene storilca kazen na notranjem področju, na področju vesti. Storilec se lahko vedno sam ali 
po spovedniku obrne na penitenciarija ali na apostolsko penitenciarijo in prosi za oprostitev kazni 
na notranjem področju. Če storilec trdovratno vztraja v kaznivem dejanju se ga lahko še dodatno 
kaznuje. Klerik se lahko kaznuje tudi z odslovitvijo iz kleriškega stanu. Krajevni škof je pristojen, 
da zoper trdovratnega storilca uvede sodni postopek ali izda zunaj-sodno odločbo. S tem se 
kaznivo dejanje razglasi in storilec ima pravico, da se zoper škofovo odločitev pritoži na 
Kongregacijo za verski nauk. Kakor hitro je kaznivo dejanje razglašeno ga lahko oprosti samo 
krajevni škof. 

(2) Kazniva dejanja proti cerkvenim oblastem: 

Kdor uporabi »fizično silo proti škofu« ga zadene vnaprej izrečen interdikt. Če je storilec klerik pa 
vnaprej izrečen suspenz (kan. 1370 §2). V zakramentu svete spovedi lahko kaznivo dejanje 
oprosti penitenciarij in katerikoli škof. Zunaj svete spovedi pa krajevni škof. 

(3) Lažna obtožba: 

Zaradi »lažne obtožbe spovednika« (de crimine falsi), da je spovedanca zapeljeval h grehu proti 
šesti Božji zapovedi zadene storilca vnaprej izrečeni interdikt, klerika pa vnaprej izrečeni suspenz 
(kan. 1387; 1390 §1). Kaznivo dejanje lahko v zakramentu svete spovedi oprosti penitenciarij in 
katerikoli škof. Zunaj svete spovedi pa krajevni škof. 

(4) Kaznivo dejanje proti posebnim dolžnostim: 



Kadar redovnik, ki ni klerik in ima večne zaobljube »poskuša skleniti zakon« ga zadene vnaprej 
izrečeni interdikt, klerika pa vnaprej izrečeni suspenz (kan. 1394 §2). Skoraj nemogoče je, da bi 
bil poskus sklenitve zakona, pa čeprav samo civilnega, tajno dejanje. Če gre za javno dejanje, 
zadene redovnika tudi odslovitev iz redovne ustanove (kan. 694 §1, tč. 2), klerika pa iregularnost 
za prejem (kan. 1041 tč. 3) in za opravljanje svetih redov (kan. 1044 §1, tč. 3). Če dejanje ni 
razglašeno ga lahko oprosti penitenciarij v zakramentu svete spovedi. Oprostitev od kaznivega 
dejanja pa ne izbriše posledic, ki so nastopile s kaznijo. Nad redovnikom še vedno ostane 
odslovitev iz redovne ustanove in nad klerikom iregularnost. Za oprostitev tega se mora obrniti 
na pristojno oblast.  

(5) Kaznivo dejanje proti človeškemu življenju: 

Zaradi učinkovite odprave plodu (abortus ali splav) zadene storilca vnaprej izrečeno izobčenje 
(kan. 1398). V zakramentu svete spovedi lahko krajevni škof in penitenciarij storilca vedno 
oprosti od kazni in odveže od greha. Za oprostitev od kaznivega dejanja ni več potreben poseben 
obrazec, ampak je odveza od kazni vključena v odvezo od greha. Papež Frančišek je sklenil, da 
bodo to pravico, da lahko vernikom podelijo odvezo od splava, v svetem letu usmiljenja dobili vsi 
duhovniki, ki imajo pravico spovedovati. 

Služba penitenciarija je torej odlična pomoč, ki jo Cerkev namenja svojim vernikom. Še posebej 
dragocena bo ta služba v izrednem svetem letu usmiljenja. Duhovniki penitenciariji namreč 
izražajo materinsko skrb Cerkve za vernike, da lahko v vsakem času pridejo k njim na duhovni 
pogovor ali sveto spoved in po njih prosijo Boga za odpuščanje. Duhovniki smo dolžni, zlasti v času 
svetega leta (od 8. decembra 2015 do 20. novembra 2016), da vabimo ljudi, naj radi obiščejo 
stolne in druge svetoletne cerkve, kjer bodo poleg rednih spovednikov, vernikom na razpolago še 
penitenciariji in od papeža izbrani misijonarji usmiljenja. 

 

 

 


