
Drahí spolubratia v kňazskej službe! 

 

Na stretnutí Presbyterskej rady Rožňavskej diecézy (28.9.2015) bol prijatý návrh pravidelných 

modlitieb na môj úmysel a za diecézu, stanovený vždy na 16. deň mesiaca. 16-teho (mája) je totiž sviatok 

patróna našej diecézy sv. Jána Nepomuckého i začiatok mojej pastierskej služby v diecéze. Je mojou veľkou 

radosťou, že modlitby každého 16-tehov mesiaci za diecézneho biskupa a rožňavskú diecézu začíname práve 

v októbri. 

16. októbra je liturgická spomienka sv. Margity Márie Alacoque, s ktorou je spojená úcta 

k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a s u nás rozšírenými prvopiatkovými pobožnosťami. 16. októbra 1978 

bol za pápeža zvolený Ján Pavol II. (kardinál Karol Wojtyla), ktorý 13.9.2003 navštívil Rožňavu a ktorého 

relikviu máme v našej katedrále. Teším sa, že túto iniciatívu začíname v mariánskom mesiaci. 

V prílohe Vám posielam znenie textu modlitby za biskupa a za diecézu. Neskôr budú do farnosti 

rozposlané plagátiky a obrázky upriamujúce pozornosť na túto iniciatívu. Prosím, aby skôr, ako dostanete 

obrazové materiály, ste už v nedeľu 11. októbra 2015 informovali a povzbudili svojich veriacich k tejto 

iniciatíve, aby sa v piatok 16. októbra  2015 začali a uskutočnili spomenuté modlitby v celej diecéze. 

 

Na mesiac október 2015 je úmysel nasledovný: 

Modlime sa za Synodu o rodine a za všetky rodiny našej diecézy. (Spomenúť pri sv. omšiach zvlášť 16. 

októbra, ale možno aj v iné dni mesiaca) 

 

Modlitba za otca biskupa a za diecézu 

Trojjediný Bože, Tvoj ľud zverený do pastierskej starostlivosti nášho diecézneho biskupa Stanislava, 

pokorne Ťa prosí, posilňuj ho, aby nás skrze evanjelium a Eucharistiu zhromažďoval v Duchu Svätom ako 

partikulárnu Cirkev za požehnanej spolupráce duchovenstva. Aby sme všetci vytvárali jednu, svätú, 

katolícku a apoštolskú Kristovu Cirkev. 

Bože, na orodovanie nášho patróna sv. Jána Nepomuckého Ťa prosíme, udeľ nám milosť, aby sme skrze 

Tvoje nesmierne milosrdenstvo dosiahli dary, o ktoré Ťa vrúcne prosíme. 

Dobrotivý Otče, ako Preblahoslavená Panna Mária bedlila nad pozemským životom Tvojho Syna, tak sme 

i my v našej diecéze pociťovali jej mocnú ochranu. Na jej príhovor i naďalej daj nám tešiť sa stálemu zdraviu 

tela a duše, ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života a priveď nás do večnej radosti. O to ťa prosíme skrze 

Krista, nášho Pána. Amen. 

Imprimatur udelil Mons. Stanislav Stolárik, 7.10.2015, č. 866/2015 

Na úmysel, ktorý určil náš diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik na tento mesiac, sa odporúča pomodliť: 

Otče náš ..., Zdravas‘ Mária ..., Sláva Otcu ... a Pod Tvoju ochranu. 

Na podporu tohto úmyslu sa môže pridať: 

1. Účasť na svätej omši. 

2. Poklona Najsvätejšej sviatosti oltárnej. 

3. Modlitba svätého ruženca. 

4. Čítanie Svätého písma. 

5. Pôst. 

6. Púť. 

7. Dobrý skutok. 

 

 


