PENITENTIARIA APOSTOLICA
Prot. N. 16/15/I
SVATÝ OTČE,
Bruno Cadoré, magistr Řádu bratří kazatelů, uctivě vyjadřuje oddanost celé dominikánské
rodiny vůči Vaší Svatosti a pokorně uvádí: Papež Honorius III. dvěma bulami Religiosam vitam ze dne
22. prosince 1216 a Gratiarum omnium largitori ze dne 21. ledna 1217 potvrdil a schválil Řád bratří
kazatelů pod Řeholí svatého Augustina. Pro důstojné slavení dvojitého osmistého výročí těchto dní se
budou konat v jednotlivých chrámech dominikánské rodiny slavnostní obřady a náboženské akce od
7. listopadu 2015, svátku Všech svatých Řádu, až do 21. ledna 2017, dne osmistého výročí vydání
druhé buly. Aby se tím více otevřela členům dominikánské rodiny i dalším zbožným věřícím Boží
štědrost a aby z ní načerpali hojněji duchovní plody, žadatel výše uvedený pokorně žádá, aby byl pro
Jubileum poskytnut dar odpustků.
A Bůh, atd.
Dne 8. srpna 2015
APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIE, ze zvláštního pověření Svatého Otce Františka, ochotně
uděluje Plnomocné odpustky spojené s jubilejním rokem, a to za obvyklých podmínek (svatá zpověď,
svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého Otce), aby tak v duchu pokání a vedeni láskou mohli
věřící jednou denně získat plnomocné odpustky, jež mohou rovněž na způsob přímluvy určit duším
zemřelých věřících zadrženým v očistci, kdykoli se svým srdcem sjednotí s duchovními cíli Svatého
roku Milosrdenství a:
a) zbožně se zúčastní oslav Jubilea, které jsou uvedeny v žádosti;
b) navštíví jako poutníci kostely nebo jiné kaple dominikánské rodiny a setrvají zde vhodnou dobu
v rozjímání před Nejsvětější svátostí, které zakončí modlitbou Páně, vyznáním víry, modlitbou
jubilea a vzýváním Růžencové Panny Marie.
Členové dominikánské rodiny, kteří se kvůli nemoci nebo z jiných vážných důvodů nemohou
účastnit oslav Jubilea, budou moci získat plnomocné odpustky na místě, kde je zadržuje překážka,
pokud nebudou mít zalíbení v žádném hříchu, budou mít úmysl splnit co nejdříve tři obvyklé
podmínky, duchovně se spojí s posvátnými obřady a obětují své modlitby, utrpení nebo obtíže svého
života milosrdnému Bohu skrze Pannu Marii.
Aby se tak z důvodu pastorační lásky ulehčil přístup k božskému slitování udělovanému církví
z moci klíčů, Apoštolská penitenciárie snažně žádá, aby kněží Řádu svatého Dominika na místech
slavení jubilea byli ochotně k dispozici pro slavení svátosti smíření a často podávali nemocným svaté
přijímání.
Toto ať platí během jubilejního roku. Bez ohledu na všechna protichůdná ustanovení.
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