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S MÁRIOU SA SPOLOČNE MODLIME 
 

Už cez dve  storočia  prichádzajú pútnici z Rožňavskej diecézy,  ale 

aj z iných  diecéz,  k  Panne  Márii  Snežnej  do  Úhornej.  Kostolík  je 

neveľký, a tak i toto mariánske pútnické miesto je ťažko porovnávať s 

niektorými známejšími svätyňami. Ale Panna Mária- naša Mama, je len 

jedna! A tak nie je dôležité, do akého veľkého domu prichádzame, 

dôležité je, že prichádzame k Mame. 
 

Cez modlitbu Deviatnika k Panne  Márii Snežnej v Úhornej, sa pod jej 

ochranu utiekame všetci, nech sa ju modlíme kdekoľvek. Prejavu jeme 

vďaku  Panne  Márii,  že Deviatnik dostávame práve  vo Fatimskom 

roku.   Je to veľké znamenie nádeje  pre nás všetkých. Nech sa preto 

tento Deviatnik už každoročne modlí v celej diecéze pred odpustovou 

slávnosťou v Úhornej  (môže sa modliť i pred mariánskym odpustom 

vo farnosti). Sila spoločnej modlitby iste vyprosí potrebné milosti pre 

našu  diecézu, farnosti, rodiny, i pre prosiacich jednotlivcov. 
 

Mária,  každou modlitbou Deviatnika, Ti znova  zverujeme aktuálne 

udalosti nás všetkých a cez Tvoje Nepoškvrnené Srdce sa zasväcujeme 

Božej prozreteľnosti. Panna  Mária Rožňavská - oroduj za nás! 
 
 

 
      Mons. Stanislav Stolárik 

rožňavský diecézny biskup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Novéna k Rožňavskej Panne Márii 

16. – 24. októbra 2021 

 

 
Podľa textov pôvodného Deviatnika k Panne Márii 

Texty doplnené o: 

Nové invokácie v Loretánskych litániách 

Citácie z Pastierskeho listu Mons. Stanislava Stolárika: „Testament 

a prosba“ , ktorým oznámil prvú Novénu k Rožňavskej Panne Márii  s 

úmyslami Novény.  (Porov. Pastiersky list na 28. nedeľu 10.10. 2021) 

 

„Milí bratia a sestry, 

úmysel napísať TESTAMENT A PROSBU formou pastierskeho listu sa zrodil 

pred bohostánkom pri modlitbe posvätného ruženca na slávnosť Nanebovzatia 

Panny Márie v tomto roku (2021), a to pri príležitosti blížiacej sa prvej 

„Rožňavskej novény“ k Panne Márii, ktorú voláme a uctievame ako 

„Rožňavská Panna Mária“. Testament je v prvom rade ODKAZ i posolstvo, 

ktoré vysvetľuje, ako prežívať Rožňavskú novénu teraz i v budúcnosti. 

PROSBA je adresovaná celému Božiemu ľudu Rožňavskej diecézy, aby sa 

každý podľa svojich možností do novény aktívne zapojil. Rožňavská Panna 

Mária pomáhala nášmu ľudu najmä pri pandémiách ešte pred vznikom diecézy.  

Preto pri každej Novéne jej (Rožňavskej Panne Márii) chceme:  

➢ ďakovať za pomoc  

➢ chceme ju odprosiť za všetko, čím sme jej ublížili 

➢ chceme ju prosiť, aby nám vyprosila všetko, čo potrebujeme, aby sme 

svoj život prežili tak, aby sme raz a navždy boli s ňou v nebi.  

 



 

Chceme ďakovať: 

➢ za všetky dobrodenia, ktoré sa diecéze dostali a dostávajú 

➢ za všetkých pastierov a zasvätené osoby, ktoré tu pôsobili 

➢ za celý Boží ľud 

➢ za všetky materiálne dobrá, ktoré dal Boh cez ľudí na podporu rôznych 

aktivít 

Chceme prosiť za: 

➢ za našich drahých i neznámych, ktorí tu žili a pôsobili, sú vo večnosti, 

a možno stále prosia o našu duchovnú pomoc, lebo ešte nie sú v nebi. 

Rožňavská Panna Mária, prosíme, vysloboď ich z očistca! 

➢ za zomierajúcich a za tých, ktorí stále berú život viery na ľahkú váhu, 

aby sa obrátili a zachránili seba i svojich drahých pre večnosť  

Chceme odprosovať za: 

➢ za pohoršenia, krivdy a bolesti v rôznej podobe 

➢ za všetky zlé príklady, ktoré vyšli z radov duchovných pastierov 

a zasvätených osôb 

➢ za každú tvrdosť v rodinách, za všetky rozpadnuté rodiny a tak 

„osirelé“ deti žijúcich rodičov 

➢ za hnev a neodpustenia v rodinách a medzi rodinami 

➢ za neochotu zakladať rodiny a prijímať do rodín deti podľa Božieho 

plánu 

➢ za neúctu detí voči rodičom a naopak 

➢ za ľahostajnosť vzhľadom na náboženskú výchovu detí v rodinách 

➢ za znesväcovanie nedele a sviatkov v rodinách 

➢ za neúctu voči dôstojnosti človeka od okamihu počatia až po 

prirodzenú smrť 

➢ za možno malú pozornosť voči chorým, starým ľuďom v rodinách...  

➢ za sociálne neprávosti, ktoré sa mohli udiať na oboch stranách: na 

jednej strane mohla byť nespravodlivo ocenená práca, na druhej strane 

mohla byť nečestne vykonaná 



 

➢ za nevyužitie, premrhanie či zneužitie talentov, ktorými nás obdaril 

Boh  

➢ do Rožňavskej novény vkladáme i všetky bolesti rodín z minulosti 

i súčasnosti.  

Prosím vás všetkých v diecéze – a to je moja PROSBA pre kňazov, 

zasvätených i celý Boží ľud – pridajte sa k tejto modlitbovej iniciatíve – 

všetci sa pridajte k Rožňavskej novéne v čase od 16. - do 24. októbra. 

Možno nebudete môcť prísť vo všetky dni do Rožňavy, ale tí, ktorí prídete, 

keď sa vám bude dať, presvedčíte sa, že vaša námaha bude Bohom 

odmenená. Ak sa nebude dať prísť: potom kňazom odporúčam, aby 

v uvedenom termíne vytvorili jednotu s katedrálou a podľa stanovených 

modlitieb - programu, slávili Rožňavskú novénu doma, vo svojej farnosti. 

Začína sa 16. októbra – dňom modlitieb za diecézu. Do okien si znova dajte 

obraz Rožňavskej Panny Márie a aj doma si dajte doma obraz Rožňavskej 

Panny Márie na čestné, vyzdobené miesto, a tam sa modlite. 18. október je 

deň, keď sa na celom svete „Milión detí modlí sv. ruženec“. Zmobilizujte 

deti a mladých k tejto modlitbe. Október je mesiac posvätného ruženca – 

zvlášť v čase NOVÉNY ho vždy obetujte na spomenuté úmysly a potreby 

diecézy. 

Naša diecéza má veľa ochotných a schopných ľudí, a to zaručuje nádej do 

budúcnosti. Ale hlavne, nad nami je Božia milosť, starostlivá ochrana 

Rožňavskej Panny Márie – Záchrany nášho ľudu i vzácnych orodovníkov 

našej diecézy: sv. Jána Nepomuckého a sv. Neita; sv. Jána Pavla II., ktorý 

navštívil našu diecézu (v r. 2003) a bl. Zdenky, ktorá trpela (po 

nespravodlivom odsúdení v r. 1952) vo väzení aj v našej diecéze a tak 

vyprosovala Božie požehnanie pre nás všetkých. To je obrovský duchovný 

kapitál, ktorý máme k dispozícii, tak ho využime! Vyprosujme si z neba 

„novú a sviežu jar viery“ v našej diecéze, ale aj sami sa o to pričiňme. 

Diecéza je ako Božia loď, na ktorej každý máme inú úlohu. Len keď sa 

zjednotíme v plnení týchto úloh, pôjdeme všetci nielen jedným smerom, 

ale sa aj spoločne dostaneme do cieľa – do neba. 



 

To je môj TESTAMENT – odkaz aj do budúcnosti: prečo bude Rožňavská 

novéna a PROSBA: ako nepremrhať, čo nám naša tradícia, naši predkovia 

i nebo ponúkajú. A slovami vďaky vyslovujeme časť modlitby k Rožňavskej 

Panne Márii: „Mária, už teraz ti ďakujeme, lebo veríme, že na tvoj mocný 

príhovor sa medzi nás znova vráti radosť a oslava“, a Božia láska príde k nám, 

dotkne sa nás a naplní.“ 

 
 
 

   Mons. Stanislav Stolárik 
          rožňavský biskup 



 

PRVÝ DEŇ 

SVÄTÁ MÁRIA 
 

VYLOŽENIE SVIATOSTI OLTÁRNEJ 

Eucharistická pieseň 
 

ÚVODNÉ  ZVOLANIA 

Bratia a sestry, 
s dôverou sa obráťme na našu  nebeskú matku Máriu 
a prosme ju, aby tak, ako sprevádzala našich predkov, 
ktorí  sa k nej utiekali, stála aj pri nás 
a prednášala naše prosby svojmu Synovi. 
S dôverou prosme: Mária, pros za nás. 
- ty vyvolená za matku Božieho Syna, 

         vždy  si stála  pri tých, ktorí  sa utiekali pod tvoju  ochranu; 
- tebe  patrí  naša  úcta a vďaka za milosti, 

         ktoré  nám vyprosuješ u Syna; 
- teba vzývame ako pomocnicu nás kresťanov 

a zverujeme ti svoje životy  so všetkým, 
čím sú naplnené naše srdcia. 

 

MODLITBA (podľa  modlitby sv. Pavla VI.; 15. august 1974) 

Svätá Mária, pomáhaj nám, 
buď  pri nás v našich ťažkostiach, 
v našich  trápeniach, 
v našich  potrebách, 
v udalostiach nášho života. 
Oroduj za našu  diecézu. 

 

Vidíš, v akom  svete  žijeme, zvlášť  tam, 
kde sme svedkami znesväcovania 
ľudského života  nekresťanským 
zmýšľaním a konaním. 
Niet úcty k životu, 
k ľudskej dôstojnosti, k čistote  mravov. 
Musíme sa preto  opäť vrátiť 
k ustavičnému rozhovoru s tebou, 
najsvätejšia Mária. 
Oroduj za nás, 
Kráľovná nebeská, najsvätejšia Mária. Amen. 



 

ROZJÍMANIE (Pavol VI., Marialis cultus 21) 
 

Mária  je vzorom uctievania Boha pre celú Cirkev,  ale je zrejme 
učiteľkou nábožnosti aj jednotlivým kresťanom. Veriaci začali na ňu 
včas hľadieť, aby, podobne ako ona, urobili  zo svojho života  službu 
Bohu a zo svojej služby  životný  záväzok. Už vo štvrtom storočí svätý 
Ambróz, prihovárajúc sa veriacim  vyslovil  želanie,  aby v každom z 
nich bola duša  Márie na chválu  Božiu: „Nech je v každom duša Márie, 
aby zveleboval  Boha; nech je v každom jej duch, aby plesal v Bohu.“ 

 

MODLITBA  K PANNE  MÁRII ROŽŇAVSKEJ 

(Podľa modlitby pápeža Františka, Vatikán 13. október 2013) 
 
Preblahoslavená Panna  Mária  Rožňavská, 
s obnovenou vďačnosťou za tvoju  materinskú prítomnosť 
pripájame svoj  hlas  k hlasu všetkých generácií, 
ktoré  ťa volajú blahoslavenou. 

 

Oslavujeme v tebe veľké  diela  Boha, 
ktorý  sa vo svojom milosrdenstve neúnavne skláňa 
k ľudstvu, sužovanému zlom  a zranenému hriechom, 
aby ho uzdravil a spasil. 
Prijmi s materskou dobrotivosťou 
tento  zasväcujúci úkon, ktorý  konáme s dôverou 
pred  tvojím obrazom, ktorý je nám taký  drahý. 

 

Sme si istí, že každý z nás  je vzácny  tvojim očiam 
a že ti nie  je cudzie nič z toho, čo prebýva v našich srdciach. 
Dávame na sebe spočinúť tvojmu blaživému pohľadu 
a prijímame potešujúce pohladenie tvojho úsmevu. 

 

Opatruj náš život vo svojom náručí: žehnaj 
a posilňuj každú túžbu po dobre, oživuj a sýť 
vieru, dodávaj silu  a svetlo  nádeji, 
vzbudzuj a roznecuj lásku, 
veď nás všetkých po ceste svätosti. 

 

Nauč nás svojej prednostnej láske 
voči maličkým a chudobným, voči odstrčeným a trpiacim, 
voči hriešnikom a v srdci  zblúdeným, 
zhromaždi všetkých pod svoju ochranu 
a všetkých odovzdaj tvojmu milovanému Synovi, 
nášmu Pánovi, Ježišovi. Amen. 



 

LORETÁNSKE LITÁNIE 
 

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. 

Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. 

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. 

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. 

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad  nami. 

Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami. 

Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami. 

Svätá Mária, oroduj za nás. 

Svätá Božia Rodička, 

Svätá Panna  panien, 

Matka Kristova,  

Matka Cirkvi, 

Matka milosrdenstva, 

Matka Božej milosti, 

Matka nádeje,  

Matka najčistejšia, 

Matka najnevinnejšia, 

Matka panenská, 

Matka nepoškvrnená, 

Matka hodna lásky, 

Matka obdivuhodná, 

Matka  dobrej rady, 

Matka Stvoriteľa, 

Matka Spasiteľa,  

Panna najmúdrejšia, 

Panna  hodna úcty, 

Panna  hodna chvály, 

Panna  mocná, 

Panna  dobrotivá, 

Panna  verná, 

Zrkadlo spravodlivosti, 

Sídlo múdrosti, 

Príčina našej radosti, 

Príbytok Ducha Svätého, 

Príbytok hoden cti, 

Vznešený príbytok nábožnosti, 

Ruža tajomná, 

Veža Dávidovho mesta, 



 

Veža zo slonovej  kosti, 

Dom zlatý, 

Archa zmluvy, 

Brána do neba, 

Hviezda ranná, 

Uzdravenie chorých, 

Útočisko hriešnikov, 

Útecha migrantov, 

Útecha zarmútených, 

Pomocnica kresťanov, 

Kráľovná anjelov, 

Kráľovná patriarchov, 

Kráľovná  prorokov, 

Kráľovná apoštolov, 

Kráľovná  mučeníkov, 

Kráľovná vyznávačov, 

Kráľovná panien, 

Kráľovná všetkých svätých, 

Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu, 

Kráľovná nanebovzatá, 

Kráľovná posvätného ruženca, 

Kráľovná rodiny, 

Kráľovná pokoja, 

Baránok  Boží, ty snímaš hriechy  sveta, zľutuj sa nad nami, Pane. 

Baránok  Boží, ty snímaš hriechy  sveta, vyslyš nás, Pane. 

Baránok  Boží, ty snímaš hriechy  sveta, zmiluj sa nad nami. 
 

 

K. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička. 

Ľ. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení. 
 

K. Modlime sa. 

Pane a Bože náš, 
dopraj nám tešiť sa zo stáleho  zdravia tela i duše 
a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie 
ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života 
a priveď nás do večnej radosti. 

Skrze Krista, nášho Pána. 
 

Ľ. Amen. 



 

ZÁVER 
 

MODLITBA ZA DIECÉZU A ZA OTCA BISKUPA 
 

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. 
 

Na úmysel, ktorý určil náš diecézny  biskup  Mons. Stanislav  Stolárik 

na tento mesiac, sa odporúča pomodliť: 

Otče náš ..., Zdravas', Mária ..., Sláva Otcu ... 

 
MODLITBA ZA SVÄTÉHO OTCA A NA JEHO ÚMYSLY 

 

Otče náš ..., Zdravas', Mária ..., Sláva Otcu ... 
 

Pane Ježišu Kriste, vypočuj Svätého  Otca M., svojho námestníka, 

aby dosiahol všetko, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca. 

Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. 
 

EUCHARISTICKÉ POŽEHNANIE 

Pieseň: Ctíme túto Sviatosť slávnu 

 

K. Z neba si im dal chlieb. 
Ľ. Ktorý má v sebe všetku slasť. 

 
K. Modlime  sa. 

Pane Ježišu, vo vznešenej Oltárnej sviatosti 
zanechal si nám pamiatku 
svojho umučenia  a zmŕtvychvstania; 



 

prosíme ťa, pomáhaj nám 

uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s 

takou vierou a láskou, 

aby sme vždy  pociťovali 

účinky tvojho vykupiteľského diela. 

Lebo ty žiješ  a kraľuješ na veky  vekov. 
 

Ľ. Amen. 
 
 
 

DRUHÝ DEŇ 
MATKA  KRISTOVA 

 

ÚVOD - ako v prvý  deň. 
 

 

MODLITBA (podľa  modlitby sv. Pavla VI.; Nanebovzatá) 
 

Ty, Mária, máš všetky milosti, 
všetku krásu, svätosť a čnosť, 
pretože si spojená s Kristom tak, ako nijaké iné stvorenie. 
Kristus je prameňom všetkých krás  a milostí, 
ktoré  vyžaruješ ty, Mária. 
Vyprosuj ich aj dnes  pre celú našu  diecézu. 

 

Naša úcta k tebe, Mária, 
je úctou, ktorá  sa stáva  schodíkmi 
-vystupujeme k tebe, Mária, aby sme došli  k Ježišovi. 
Kristus je cieľom každej našej zbožnosti. 
Nectíme si ťa naozaj, 
ak neuznávame, že všetko dostávaš od Krista 
a že všetko musí  spieť  k nemu. Amen. 

 

ROZJÍMANIE (Pavol VI., Marialis cultus 25) 
 

Je veľmi  vhodné, aby  vo  všetkých prejavoch uctievania Panny 
Márie  mal  osobitné miesto  kristologický aspekt a aby sa v nich 
odzrkadľoval  Boží  úmysel,   ktorý  „stanovuje  počatie Panny Márie 
zároveň  s vtelením Božej Múdrosti.“ 

To istotne  prispeje  k tomu,  aby úcta k Ježišovej Matke  bola 
dôkladnejšia a aby  sa stala  účinným prostriedkom „dokonalého 
poznania Syna Božieho, aby sme vyrástli na dospelého  človeka,  k  miere 



 

plného vzrastu Kristovho“; z druhej strany  veľmi  prospeje  aj k tomu, 
aby sa prehĺbila  patričná  úcta  k samému Kristovi,  pretože  - podľa 
neprestajného  presvedčenia  Cirkvi  - „čo  sa   preukazuje Služobnici, 
vzťahuje  sa na Pána.“ 

 

MODLITBA K PANNE  MÁRII ROŽŇAVSKEJ -na str. 7. 

MÔŽU BYŤ LORETÁNSKE LITÁNIE- na str. 8. 

ZÁVER - na str. 10. 
 

 
 
 

TRETÍ DEŇ 
MATKA CIRKVI 

 

ÚVOD - ako v prvý  deň. 
 

MODLITBA (podľa  modlitby sv. Pavla VI.; 21. november 1964) 

S dušou plnou dôvery a synovskej lásky 
dvíhame svoj zrak  k tebe, Mária, 
Matka  Cirkvi, hoci sme nehodní a slabí. 

 

Ty, ktorá  si nám dala v Ježišovi prameň milostí, 
ponáhľaj sa Cirkvi na pomoc. 
A dnes  ťa osobitne prosíme za naše diecézne spoločenstvo. 
Ty, Matka  vteleného Slova, si nám veľmi  blízko. 

 

Vo svojom pozemskom živote 
si uskutočnila dokonalý vzor Kristovho učeníka, 
ako zrkadlo všetkých čností, a dala si podobu 
evanjeliovým blahoslavenstvám, ktoré  ohlasoval Kristus. 

 

V tebe, Mária, má Cirkev ten najvernejší vzor 
dokonalého nasledovania Krista. 
Pomôž  nám, svojim deťom, pripodobniť sa tebe. Amen. 

 

ROZJÍMANIE (Pavol VI., Maríalís cultus 28) 
 

Činorodá  láska   Panny   Márie   doma   v  Nazarete,  u  Alžbety, v 
Káne Galilejskej, na Kalvárii – spásonosné udalosti ďalekosiahleho 
cirkevného  významu – pokračujú  a  prejavujú  sa  v  materinskej
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starostlivosti a  v  bedlivej  snahe   Cirkvi,  aby  všetci  ľudia   poznali 
pravdu, v jej starosti o maličkých, o chudobných, slabých,  v jej 
neprestajnom úsilí  o  pokoj  a  upevnenie spoločenskej svornosti, v jej 
vytrvalej príčinlivosti a horlivosti, aby všetci ľudia  mali účasť na spáse,  
ktorú  im získal Kristus svojou smrťou. 

Takým  spôsobom láska  k Cirkvi  sa prenesie  na lásku  k Márii a 
láska k Márii na lásku k Cirkvi, pretože jedna nemôže byť bez druhej. 
 

MODLITBA K PANNE  MÁRII ROŽŇAVSKEJ- na str. 7. 

MÔŽU BYŤ LORETÁNSKE LITÁNIE- na str. 8. 

ZÁVER- na str. 10. 
 

 
 
 

ŠTVRTÝ DEŇ 

MATKA NAJČISTEJŠIA 
 

ÚVOD - ako v prvý  deň. 
 

MODLITBA (podľa  modlitby sv. Pavla VI.; 8. decembra 1971) 

Uprostred našej biedy sa ty, Mária, 
týčiš ako výnimočná a ideálna bytosť, 
navždy neporušená a nedotknutá, 
na ktorej s úľubou spočíva Božia láska. 

 

Pán  je s tebou, Mária, ty si tá vyvolená, 
tá požehnaná medzi ženami, 
si vrchol dobroty, 
krásy  a nepoškvrneného jasu, 
si jedinečná a milostiplná Žena, 
neporovnateľný vzor  panny a matky, 
zvolená, aby si ponúkla telo Božiemu Slovu, 
ktoré  sa v tebe, Mária, 
stáva  naším bratom, učiteľom a spasiteľom. 

 

Vypros nám všetkým v našej  diecéze 
milosť  čistého srdca, 
aby sme boli hodní byť jeho bratmi a sestrami, 
žiakmi a učeníkmi. Amen. 



0 

ROZJÍMANIE (CMdBMV, Úvod do omše č. 28; Pavol VI., Marialis 
cultus 57) 

 

Srdce blahoslavenej Panny, ktorá plná viery a lásky prijala Božie 
Slovo, volá sa najprv „príbytkom Slova“ a potom aj „svätyňou Ducha 
Svätého“. Nazýva  sa aj nepoškvrnené, čiže nedotknuté poškvrnou 
hriechu ...   a  čisté,  čiže  podľa   Pánovho blahoslavenstva schopné 
vidieť Boha. 

Týmito čnosťami Matky sa vystroja jej synovia a dcéry s pohľadom 
upreným na jej príklad  s pevným predsavzatím uskutočňovať ho vo 
svojom  živote.  Tento  pokrok  v čnostiach sa bude  javiť ako účinok a 

zrelé ovocie pastorálnej účinnosti uctievania Panny  Márie. 
 

MODLITBA K PANNE  MÁRII ROŽŇAVSKEJ- na str. 7. 

MÔŽU BYŤ LORETÁNSKE LITÁNIE- na str. 8. 

ZÁVER- na str. 10. 
 

 
 
 

PIATY DEŇ 
STOLICA MÚDROSTI 

 

ÚVOD - ako v prvý deň. 
 

MODLITBA (podľa  modlitby sv. Pavla VI.; 15. august 1957) 

Mária, ty si spoznala, ako by sme mali spoznať všetci, 
že Boh je Počiatok i Koniec, 
že Boh je jediným zdrojom bytia i myslenia, 
že len Boh je veľký  a dobrý, 
že len Boh panuje nad udalosťami stvoreného vesmíru 
a celých  dejín. 

 

Naša doba, či už sa uznáva za kresťanskú alebo  nie, 
potrebuje túto hlbokú a veľkú múdrosť, 
ktorej nás ty, Mária,  učíš. 
Od teba sa ju chceme  naučiť, 
a preto  pokorne prosíme za celú našu  diecézu, 
keď sa tešíme z tvojho víťazstva 
a priúčame sa tvojej  ceste pokory. Amen. 



0 

ROZJÍMANIE  (Pavol VI., Marialis cultus 30) 
 

Sväté  písmo  predkladá podivuhodným spôsobom Boží plán 

ľudského spasenia; celé  je preniknuté  tajomstvom Spasiteľa a od 
Knihy pôvodu po Apokalypsu obsahuje nepochybné údaje o tej, ktorá  je 
Matkou a spoločníčkou Spasiteľa. 

Ale si neprajeme, aby sa tento  biblický  duch  obmedzil iba na čo 
ako  dôvtipný výber  statí  a príkladov zo Svätého písma.  Vyžaduje 
sa  oveľa  viac:  žiada  sa,  aby  sa  zo  Svätého písma  čerpali   výrazy a 
myšlienky pre modlitby samy a pre texty piesní; a predovšetkým sa 
žiada, aby úcta k Panne  Márii bola preniknutá veľkými myšlienkami 
kresťanského posolstva, aby ony boli jej náplňou, a tak veriacich, keď 
prejavujú úctu Stolici Múdrosti, osvietilo svetlo Božieho slova, a aby 
ich táto úcta účinne  priviedla žiť podľa  príkazov vtelenej Múdrosti. 

 

MODLITBA K PANNE MÁRII ROŽŇAVSKEJ- na str. 7. 

MÔŽU BYŤ LORETÁNSKE LITÁNIE- na str. 8. 

ZÁVER- na str. 10. 
 

 
 
 

ŠIESTY DEŇ 
PRÍBYTOK DUCHA SVÄTÉHO 

 

ÚVOD - ako v prvý  deň. 
 

MODLITBA (podľa  modlitby sv. Pavla VI.; 8. december 1977) 

Ty si zázrak, Mária, 
pre zásluhy Spasiteľa si uchráneným stvorením, 
si Nepoškvrnená, 
panenská Matka Kristova. 
Svet ťa príjme, nová  Eva. 
Ty si nádhera, šťastie, krása, 
neporovnateľne mimoriadna, Mária! 

 

Si Nepoškvrnená, tá, ktorej sa už od počatia 
nedotkla žiadna nedokonalosť, 
si "celá krásna", najsvätejšia, 
pôsobením Ducha Svätého 
si dala ľudské telo Božiemu Synovi, 
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si vyvolená, požehnaná medzi všetkými ženami. 
Dostala si výsadu dať celému svetu 
nesmierny dar našej  spásy, Krista. 

 

Teraz ťa prosíme, stoj pri nás 
a privádzaj nás stále  bližšie k svojmu Synovi, 
všetkých, ktorí ťa v našej  diecéze  pokorne vzývame. Amen. 

 

ROZJÍMANIE (Pavol VI., Marialis cultus 26) 
 

Cirkevní otcovia a spisovatelia pripisujú svätosť Márie od samého 
jej počatia  činnosti  Ducha; hovoria,  že on ju akoby „utvoril a urobil z 
nej nové stvorenie“; a keď skúmajú hlbší zmysel  tajomstva  Vtelenia, 
vidia v tajomnom vzťahu  medzi  Duchom Svätým a Máriou  snubný 
aspekt.  Prudencius to poeticky  vyjadruje takto: „Nevydatá panna sa 
vydáva za Ducha.“ 

Nazvali   ju  aj  Svätyňou  Ducha   Svätého – to  je  výraz,   ktorý 
 poukazuje na  posvätný charakter Panny  Márie, _čo sa stala  stálym 
príbytkom  Ducha   Božieho.   Keď  sa  ďalej  zahĺbili   do   učenia   o 

Utešiteľovi,  uvedomili si, že z neho ako z prameňa vyprýštila plnosť 
milosti a hojnosť darov,  ktoré ju ozdobujú. 

Teda Duchu  pripisujú vieru, nádej a lásku, ktoré oživovali  srdce 
Panny  Márie, silu, ktorá udržovala jej poslušnosť vôli Božej, odvahu, 
ktorá ju posilňovala, keď trpela pod krížom. 

 

 

MODLITBA K PANNE  MÁRII ROŽŇAVSKEJ - na str. 7. 

MÔŽU BYŤ LORETÁNSKE LITÁNIE- na str. 8. 

ZÁVER- na str. 10. 



 

SIEDMY DEŇ 

BRÁNA DO NEBA 
 

ÚVOD - ako v prvý  deň. 
 

MODLITBA (podľa  modlitby sv. Pavla VI.; 15. augusta 1977) 

Pán ti dal telo, Mária, 
ktoré  zo zeme vystúpilo až do neba 
po tajomných nebeských stupienkoch. 
Stala si sa Matkou bez hriechu. 

 

Vidíme, ako sa pripájaš 
k obeti  tvojho Syna  na Kalvárii. 
Vidíme, ako sa sústredíš v tichu 
spoločnej modlitby vo večeradle, 
kde zostupuje na Turíce  Duch  Svätý  
a opäť napĺňa Božou  prítomnosťou všetkých tam prítomných. 

 

Aj my, v našej  rožňavskej diecéze, 
chceme  nasledovať tento  tvoj strhujúci príklad, Mária, 
aby sme dokázali usmerňovať pozemskú púť 
priamo po ceste, ktorá  vedie  k večnému cieľu. Amen. 

 

ROZJÍMANIE (Pavol VI., Marialis cultus 35) 
 

Cirkev  vždy  predkladala Pannu   Máriu  veriacim,  aby  ju 
nasledovali, vôbec  nie preto,  aký  bol spôsob jej života  a tobôž  nie 
pre  spoločensko-kultúrne podmienky, v ktorých  plynul  jej život  a 
ktoré sú dnes už temer všade  prekonané, ale preto, že ona vo svojich 
konkrétnych životných podmienkach  úplne  a  zodpovedne  prijala 
vôľu  Božiu;  preto,  že  prijala  jeho slová  a  plnila  ich; preto,  že  vo 
svojej činnosti  sa dala  viesť láskou  a duchom služby;  slovom  preto, 
že ona  bola prvou a najdokonalejšou Kristovou učeníčkou: a to má 
všeobecnú a trvalú  platnosť vzoru. 

 

MODLITBA K PANNE  MÁRII ROŽŇAVSKEJ - na str. 7. 

MÔŽU BYŤ LORETÁNSKE LITÁNIE- na str. 8. 

ZÁVER- na str. 10. 



 

ÔSMY DEŇ 

UZDRAVENIE CHORÝCH 
 

ÚVOD - ako v prvý deň. 
 

MODLITBA (podľa  modlitby sv. Pavla VI.; 15. augusta 1971) 

Sťa anjel  kráčaš  po zemi, Mária, 
nepoškvrnená vo svojej  nádhere. 
Si matkou všetkých a vlievaš  do nás nádej a dôveru, 
ktorá  by mala  premeniť náš život. 
Už počas tejto modlitby sa pretvára naša vnútorná podoba. 

 

Prosíme ťa o milosť, 
a ty si nám  ju už udelila: 
milosť modlitby, milosť túžby kajať sa z našich  hriechov. 
Vyzývaš  nás k viere, dobrote, láske, 
sile, poslušnosti, čistote, pokore. 
Žiadna prosba k tebe nevyjde nazmar. 

 

Ty, Mária, si ochotná vypočuť 
ten najpokornejší, najúpenlivejší hlas, 
hlas všetkých chorých, zomierajúcich a trpiacich v našej  diecéze. 
Ty oroduješ za celý náš život a privádzaš nás ku Kristovi, 
jedinému Prostredníkovi a Pánovi. Amen. 

 

ROZJÍMANIE (Pavol VI., Marialis cultus 57) 
 

Máriino   materinské  poslanie   podnecuje   Boží  ľud,   aby  sa  s 
detinskou  dôverou   utiekal  k  tej,  ktorá   je vždy   ochotná   vypočuť 
jeho modlitby  s materinskou láskou  a účinnou  pomocou, a preto  ju 
veriaci vzývajú ako Potešenie zarmútených, U zdravenie chorých, Útočište 
hriešnikov, aby tak našli v trápení  útechu,  v chorobe  úľavu,  po páde 
do hriechu silu, ktorá ich oslobodzuje  z jeho otroctva.  Materinské 
orodovanie Panny  Márie, príklad  jej svätosti  a Božia milosť, ktorá  je v 
nej, nepochybne vzbudzujú v ľudstve nadprirodzené nádeje. 

 

MODLITBA K PANNE  MÁRII ROŽŇAVSKEJ - na str. 7. 

MÔŽU BYŤ LORETÁNSKE LITÁNIE- na str. 8. 

ZÁVER- na str. 10..



 

 

DEVIATY DEŇ 

ÚTECHA ZARMÚTENÝCH 
 

ÚVOD - ako v prvý  deň. 
 

MODLITBA (podľa  modlitby sv. Pavla VL; 4. apríla 1970) 

Ó, presvätá Panna, prijmi poctu  tohto  ľudu, 
ktorý  v posvätnej chvíli opakuje, 
že chce byť navždy tvojím 
a prosí, aby si sa zaň matersky prihovárala. 

 

Všetkým, ktorí  sa ti aj v našej diecéze prihovárajú, Mária, buď v 

protivenstvách ochranou a útočiskom, 
v bolestiach zdrojom úľavy  a nádeje, 
v rozbrojoch prístavom pokoja 
a láskavej jednoty. Amen. 

 

ROZJÍMANIE  (Pavol VL, Marialis cultus 57) 
 

Mária,  nová   Žena,  je  najbližšia   Kristovi,   novému  Človekovi; a  
tajomstvo človeka  sa  vyjasňuje  jedine  v  jeho tajomstve. Mária  je nám 
zárukou, že sa už uskutočnil plán  Boží o spáse  celého človeka: 
uskutočnil sa už v nej, dcére ľudského pokolenia. 

Dnešný  človek sa neraz  zmieta  medzi  úzkosťou a nádejou, lebo 
si uvedomuje svoju ohraničenosť a svojimi  bezhraničnými túžbami, 
duchovne znepokojený, rozdelený v srdci,  v neistote pred  záhadou 
smrti,   gniavený  osamotenosťou, znechutený,  vydaný  napospas 
nude, priam smädí po spoločenstve s inými. 

Pozorné uvažovanie o pozemských životných osudoch, ako  aj 
nebeskej  blaženosti, ktorej  je už účastná v Božom  meste,  poskytuje 
týmto  ľuďom uspokojivý pohľad a povzbudivé slová  - víťazstvo 
nádeje  nad  úzkosťou, spoločenstva nad  osamotenosťou, pokoja  nad 
nepokojom, radosti a krásy  nad  znechutením a nudou, nádeje  na 
večnosť nadpozemským očakávaním, života  nad smrťou. 

 

MODLITBA K PANNE  MÁRII ROŽŇAVSKEJ - na str. 7. 

MÔŽU BYŤ LORETÁNSKE LITÁNIE- na str. 8. 

ZÁVER- na str. 10.



 

 


