Plnomocné odpustky v Roce víry
Dnem 11. října 2012 začal Rok víry, vyhlášený papežem
Benediktem XVI. u příležitosti 50-ti letého výročí zahájení II.
vatikánského koncilu. Jako Kristův náměstek může Svatý Otec
vyhlásit mimořádné plnomocné odpustky pro věřící katolické církve.
Tyto mají platnost až do konce Roku víry 24. listopadu 2013.
Jak říká Katechismus katolické církve čl: 1471: „Odpustek znamená, že se před Bohem
odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichž vina již byla zahlazena; je to odpuštění, které náležitě
připravený věřící získává za určitých podmínek za pomoci církve, které jako služebnici
vykoupení přísluší rozdělovat a používat poklad zadostiučinění Krista a svatých.“

Plnomocné odpustky získáváme nejen pro odpuštění časných trestů vlastních, ale často
především pro ty, kteří již prošli branou smrti a bolestně čekají v očistci na přijetí do plné
slávy Boží, ať již pro konkrétní osoby, nebo všeobecně.

Všeobecné podmínky v celé církvi:
Během celého roku víry mohou věřící získat plnomocné odpustky, když:
 navštíví nejméně tři přednášky o II. vatikánském koncilu nebo Katechismu
katolické církve.
 vykonají pouť do jedné z papežských bazilik, křesťanských katakomb,
katedrálního chrámu nebo na místo k tomu zvlášť určenému místním
biskupem. Tam se zúčastní mše svaté nebo se alespoň zdrží v rozjímání,
zakončeném modlitbou Otče náš, Vyznáním víry a modlitbou k Panně Marii,
apoštolům či patronům daného místa.
 Navštíví místo vlastního křtu a obnoví křestní slib.

Upřesnění podmínek pro Ostravsko-opavskou diecézi:
Z rozhodnutí biskupa Františka Václava Lobkowicze získají věřící plnomocné odpustky
na území Ostravsko-opavské diecéze když:
 vykonají pouť do katedrály v Ostravě, konkatedrály v Opavě nebo na některé
z poutních míst: Frýdek, Zlaté Hory – MariaHilf, Cvilín a Hrabyně a splní
podmínky výše uvedené.
 zúčastní se mše svaté nebo modlitby breviáře v kterémkoli kostele v diecézi při
patrociniu kostela, nebo o výročí posvěcení kostela, nebo o liturgických
slavnostech: Narození Páně, Matky Boží Panny Marie, Zjevení Páně,
Zmrtvýchvstání Páně, Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha svatého, Těla a
krve Páně, Neposkvrněného početí Panny Marie, Nanebevzetí Panny Marie,
Svatého Josefa, Svatých Petra a Pavla, Svatých Cyrila a Metoděje, Svatého
Václava a Svaté Hedviky a pomodlí se Vyznání víry v jakékoli právoplatné formě.

Obvyklé podmínky:
Pro získání odpustků je kromě výše uvedeného vždy potřeba splnit obvyklé podmínky:
 s upřímnou lítostí vyznat své hříchy ve svátosti smíření, přijmout eucharistii a
pomodlit se na úmysl Svatého otce.

