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VERIACIM ŽILINSKEJ DIECÉZY
POZDRAV A POŽEHNANIE V PÁNOVI!

DEK É

o určení posvätných miest Žilinskej diecézy
pre získanie odpustkov počasRoka zasväteného života

Apoštolská penitenciária na základe pápežského mandátu dekrétom zo
dňa 23. novembra 2014 určila úkony na dosiahnutie daru úplných
odpustkov počas Roka zasväteného života, ktoré môžu pri zachovaní
obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie
a modlitba na úmysel Svätého Otca) získať všetci jednotliví členovia

inštitútov zasväteného života a ostatní veriaci, ktorí pravdivo robia
pokánie a sú podnecovaní duchom činorodej lásky.

Tieto úplné odpustky môžu získať buď pre seba, alebo ich venovať

dušiam v očistci na spôsob prosebnej modlitby, a to počas celého Roka
zasväteného života, okrem iného aj: "vo všetkých partikulárnych cirkvách,
vždy, keď v diecéznych dňoch venovaných zasvätenému životu a počas

diecéznych slávení vyhlásených pre Rok zasväteného života, zbožne
navštívia katedrálny chrám, alebo iné posvätné miesto zvolené so
súhlasom miestneho ordinára, alebo konventuálny kostol, či oratórium
klauzúrneho kláštora a tam sa verejne pomodlia liturgiu hodín, alebo
primeraný čas zotrvajú v zbožnom uvažovaní zakončenom modlitbou
Pána, vyznaním viery podľa akejkoľvek legitímnej formuly a zbožným
vzývaním preblahoslavenej Panny Márie".

Na základe tohto rozhodnutia Apoštolskej Penitenciárie a môjho
súhlasu veriaci v Žilinskej diecéze môžu počas celého "Roka
zasväteného života" získať za vyššie uvedených podmienok úplné
odpustky pre $eba, alebo pre duše v očistci na týchto posvätných
miestach:



· Katedrála Najsvätejšej Trojice v Žiline

• Bazilika Narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej

• Farský kostol sv. apoštola Jakuba Staršieho v Dubnici nad Váhom

· Farský kostol sv. Jozefa, robotníka v Novej Dubnici

• Farský kostol sv. Cyrila a Metoda v Terchovej

• Farský kostol sv. Jána Bosca v Žiline - Saleziáni

• Kostol Obrátenia sv. Pavla (Sirotár) v Žiline

• Kostol sv. Barbory v Žiline

· Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Katolíckom
dome v Žiline

• Kaplnka Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda pri Spojenej
internátnej škole sv. Jozefa v Turzovke

· Kaplnka Panny Márie Král'ovnej pokoja v Turzovke - Živčáková

• Farský kostol sv. Heleny v Považskej Bystrici - Rozkvet

Podľa dekrétu Apoštolskej penitenciárie "tí členovia inštitútov
zasväteného života, ktorým je pre chorobu, alebo iný vážny dôvod
nemožné navštíviť tieto posvätné miesta, môžu tiež získať úplné
odpustky, ak s úplným odvrátením sa od akéhokoľvek hriechu
a s úmyslom čo najskôr splniť tri obvyklé podmienky, s túžbou v srdci
vykonajú túto návštevu duchovne a obetujú choroby a ťažkosti svojho
života milosrdnému Bohu skrze Máriu a k tomu pripoja vyššie uvedené
modlitby" .

V Žiline 2. februára 2015, na sviatok Obetovania Pána
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žilinský biskup


