Apoštolská penitenciária udelila veriacim

možnosť získať odpustky počas slávenia
Jubilejného roka dvojstoročnice narodenia sv. Dona Bosca

od 16. augusta 2014 do 16. augusta 2015.

Podmienky na získanie odpustkov: duch kajúcnosti, motivácia láskou, sviatosť
zmierenia, prijatie Eucharistie a modlitba na úmysel Svätého Otca.

Možnosti na výber:

1. nábožná účasť na ľubovoľnom posvätnom slávení ku cti sv. Jána Bosca
2. zotrvanie v rozjímaní pred relikviou alebo obrazom svätca, zakončené
Modlitbou Pána, Vyznaním viery a vzývaniami Panny Márie a sv. Jána
Bosca
3. 31. januára 2015, v deň Slávnosti sv. Jána Bosca, (odpustky je možné v tento
deň získať aj pre zosnulých)
4. 16. augusta 2015, ktorý je dňom 200. výročia svätcovho narodenia (odpustky
je možné v tento deň získať aj pre zosnulých)
5. vykonanie skupinovej púte do rodiska svätca na „Colle Don Bosco“
v Castelnuove
6. vykonanie skupinovej púte do Svätyne Panny Márie Pomocnice v Turíne

Tí, ktorým zdravotné prekážky alebo vek neumožňujú fyzickú účasť na slávení,
môžu ich získať duchovným spojením sa so sláviacim alebo putujúcim
spoločenstvom uvedenými modlitbami a obetovaním svojich utrpení.

Modlitba k sv. Jánovi Boscovi
Sv. Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže, ty si toľko pracoval pre spásu duší, buď nám vodcom, aby
sme hľadali svoje duševné dobro a spásu blížneho. Pomáhaj nám dobre plniť si svoje povinnosti,
premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať Sviatostného Spasiteľa, Pannu Máriu
Pomocnicu a sv. otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastlivú hodinu smrti, aby sme prišli k
Tebe do neba. Amen.
Modlitba k Panne Márii Pomocnici kresťanov
Bože, ty si ustanovil preblahoslavenú Pannu Máriu za Matku a Pomocnicu kresťanov. Upevni na
jej príhovor svoju Cirkev, aby trpezlivo znášala a s láskou premáhala všetky vnútorné i vonkajšie
skúšky, a tak zjavovala ľuďom tajomstvo Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s
Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.
Preblahoslavená Panna Mária, Pomocnica kresťanov, ktorá si prostredníctvom svätého Jána
Bosca vykonala a ešte i teraz konáš toľko zázrakov, zhliadni na mňa, biedneho hriešnika, svojou
materinskou láskou a vypros mi pre jeho zásluhy milosť, o ktorú ťa prosím…
Litánie k Pomocnici kresťanov
Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!
Mária, teším sa z teba a ďakujem Bohu, že ťa učinil takou dobrou a milou.
Si mi vzorom. Všímam si tvoj obraz, ktorý nosím hlboko vo svojom srdci.
Mária, pomôž mi, aby som ti bol podobným – nie v tvojich prednostiach, ktoré sú Božím darom, ale v tvojich
ľudských črtách, ktoré sú vzorom pre mňa.
Mária, ty si Nevesta Ducha Svätého - daj mi veľkú túžbu po Bohu!
Mária, ty si Matka – urob ma láskavým!
Mária, ty si Sestra – daj, aby som v každom človeku videl brata, sestru!
Mária, ty si Pomocnica – urob ma ochotným pomáhať!
Mária, ty si plná bolesti – urob ma schopným obetovať sa!
Mária, ty si Kráľovná – daj, aby som bol pokorne úctivým!
Mária, ty si Slúžka – urob ma pripraveným k službe blížnym!
Mária, ty si Úsvit zajtrajška – daj, aby som bol malým svetielkom v tmavom čase.
Mária, ty si Učiteľka – nauč ma citlivosti pre potreby blížnych!
Mária, ty si Matka čistej lásky – daj mi hlbokú lásku!
Mária, ty si Krása – daj mi bohatstvo vnútorných krás!
Mária, ty si Múdrosť – stvárni mi srdce!
Mária, ty si Sila – daj mi srdce otvorené pre všetkých ľudí!
Mária, ty si Čistota – veď ma ku svojmu Synovi!
Mária, ešte niečo dôležité mi leží na srdci. Svet sa pozerá na tvoju čistotu a svätosť ako na niečo tvrdé, chladné,
ľudsky neprijateľné a odsudzujúce sa životu, ale u teba je to celkom ináč!
Tvoja čistota ťa nerobí uzavretou, ale celkom otvorenou pre Boha a pre ľudí.
Tvoja svätosť objíma celý svet.
Matka, urob ma takým ako si ty!
Daj mi lásku k celému svetu!
Daj mi otvorené srdce!
Daj mi nezištnú lásku, ktorá vedie k slobode!
Daj mi statočné srdce, ktoré sa vie obetovať bez túžby po pochvale!
Matka, žehnaj ma, som tvoje dieťa.
Matka, žehnaj a ochraňuj všetkých, ktorých nosím hlboko v srdci!
Matka, veď nás všetkých k JEŽIŠOVI, tvojmu Synovi. Amen.

