Počas storočnice fatimských zjavení je možné získať
celý rok úplné odpustky
Fatima 16. marca (TK KBS) Svätý Otec František kvôli dôstojnejšiemu
prežívaniu osláv jubilejného roka fatimských zjavení, v období od 27.
novembra 2016 do 26. novembra 2017, obdaroval úplnými odpustkami
všetkých veriacich. Získať ich môžu tí, ktorí:

1) ktorí si vykonajú púť do Fatimy, s úctou sa zúčastnia niektorej slávnosti, či
modlitby ku cti Panny Márie, pomodlia sa modlitbu Otče náš, Vyznanie viery
(Verím v Boha) a budú vzývať Pannu Máriu Fatimskú;

2) ktorí si zbožne uctia sochu Panny Márie Fatimskej, ktorá je slávnostne
vystavená k verejnej úcte v ktoromkoľvek chráme, oratóriu alebo na inom
vhodnom mieste, vo výročných dňoch zjavení (vždy 13. deň mesiaca – od mája
až do októbra) a kto sa s úctou zúčastní niektorej slávnosti či modlitby ku cti
Panny Márie, pomodlí sa Otčenáš, Vyznanie viery (Verím v Boha) a bude vzývať
Pannu Máriu Fatimskú;

3) ktorí vzhľadom na svoj vek, chorobu alebo z iného vážneho dôvodu nemôžu
cestovať, robia pokánie zo všetkých svojich hriechov s predsavzatím splniť, keď
im to bude možné tri podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na
úmysel Svätého Otca) a pred malou soškou Panny Márie Fatimskej vo
výročitých dňoch zjavení (vždy v 13. deň mesiaca – od mája až do októbra) sa
duchovne spoja s oslavami jubilea, pričom s dôverou odovzdajú svoje modlitby
a bolesti alebo obety svojho života skrze Pannu Máriu milosrdnému Bohu;

K získaniu úplných odpustkov je potrebné, aby veriaci robili pravé pokánie a
splnili obvyklé podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel
Svätého Otca.
Prevzaté: www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170317018#.WNIZ9tgCC-g.facebook

Správa z 86. plenárneho zasadania Konferencie biskupov
Slovenska
Na 86. plenárnom zasadaní KBS v Čičmanoch sa v dňoch 6. a 7. marca 2017 zišli
všetci diecézni a pomocní biskupi Katolíckej cirkvi na Slovensku.
Spoločne rokovali o......................................................................................................................

Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup, pripomenul blížiace sa 70. výročie
zasvätenia Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie, ktoré na Starých Horách na sviatok sv. Cyrila a Metoda v roku 1947
predniesol biskup Kmeťko. Biskupi schválili návrh Mons. Judáka, aby sa

pri najbližšom slávení sviatku sv. Cyrila a Metoda v Nitre dňa 5. júla
toto zasvätenie Slovenska obnovilo. Pri tejto príležitosti biskupi
pripravia veriacim pastiersky list, ktorý sa bude čítať v nedeľu 25.
júna.
Zdroj: www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/konferencia-biskupov-slovenska/p/plenarnezasadania/c/plenarne-zasadanie-kbs-6-3-7-3-2017-86

