JUBILEJNÍ ROK
SV. ALOISE GONZAGY
Apoštolská penitenciárie na základě speciálního mandátu
Svatého otce Františka
udělila možnost získání
plnomocných odpustků
pro
jubilejní
rok
450. výročí
narození
sv. Aloise Gonzagy
(1568 – 1591), patrona
mládeže a studentů, od
9. 3. 2018 do 9. 3. 2019
pro všechny chrámy
jemu zasvěcené.

V arcidiecézi pražské
je zasvěcen
sv. Aloisovi farní kostel
v Uhlířských Janovicích.
Svatý Alois patří ke známým světcům Tovaryšstva
Ježíšova. Je považován za vzor čistoty a obětavé služby
nemocným, za duchovního pomocníka při volbě životního
povolání a přímluvce při nakažlivých chorobách.
V tomto světle ho papež Benedikt XIII.
prohlásil v roce 1729 za patrona mládeže, papež
Pius XI. v roce 1926 za patrona studentů a na 400.
výročí jeho narození ho papež Jan Pavel II.
prohlásil za patrona lidí trpících AIDS.

Podmínky pro získání odpustků:
– návštěva chrámu sv. Ignáce na Campo Martio v Římě,
kde jsou relikvie sv. Aloise,
– návštěva jakéhokoli jiného chrámu, který je
zasvěcen úctě sv. Aloise
- s nábožnou účastí na posvátném obřadu nebo
nábožném skutku, setrvání jistého času v duchovním
rozjímání před obrazem sv. Aloise, které se zakončí:
Modlitbou Páně, Vyznáním víry a vzýváním
Panny Marie, sv. Ignáce a sv. Aloise, za obvyklých
podmínek (svátostné vyznání hříchů, svaté
přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce).
Odpustky se mohou získat jedenkrát za den, a to i pro
duše v očistci.
Věřící, jimž v tom brání stáří nebo nemoc,
mohou získat plnomocné odpustky, odvrátí-li se od
náklonnosti k hříchu a vzbudí-li úmysl, splní tři obvyklé
podmínky, nejlépe před nějakým svatým obrazem,
duchovně spojení s jubilejními oslavami, pomodlí se výše
uvedené modlitby a obětují své bolesti anebo těžkosti
vlastního života.
MODLITBA KE SV. ALOISI
Bože, Tys připravil každému z nás cestu,
kterou nás vedeš k sobě, Tys spojil v životě
svatého Aloise podivuhodnou nevinnost s
kajícností; na jeho přímluvu pomáhej i nám, a
když se mu nepodobáme nevinností, veď nás k
čistotě srdce cestou opravdové kajícnosti a
pokání.
Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha
svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

