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SLOVO NA ÚVOD
V rukách držíte Deviatnik za blahorečenie Božieho sluhu
biskupa Jána Vojtaššáka. Kto bol biskup Ján Vojtaššák a aký
bol jeho životný príbeh nám v krátkosti približujú významné
míľniky z jeho života. Modlitba za jeho blahorečenie prináša
odpoveď, prečo chceme, aby Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
bol povýšený na oltár.
Počas modlitby deviatnika budeme uvažovať o dôležitých životných udalostiach Božieho sluhu biskupa
Jána Vojtaššáka – rodina, kňazstvo, diecéza, Cirkev,
Eucharistia a Panna Mária. Jednotlivé dni prinášajú
charakteristiku zo života Božieho sluhu a jeho myšlienku na danú tému. Každý deň je zakončený poďakovaním Bohu za dar života Božieho sluhu biskupa
Vojtaššáka a modlitbou za jeho blahorečenie.
Zo života Božieho sluhu biskupa Jána je známe, že bol
veľmi citlivý na potreby ľudí, ktorým s láskou slúžil.
V rôznych životných ťažkostiach ho môžeme prosiť
o jeho príhovor, zvlášť teraz, keď už vidí Božiu tvár.
Preto v závere je uvedená modlitba na vyprosenie
milostí na jeho príhovor.
Modlitba má veľkú silu. Boží ľud Spišskej diecézy,
ale aj iní veriaci sa bez prestania modlia za blahorečenie svojho pastiera, ktorý obetoval svoj život na Božiu
slávu, pre dobro Cirkvi, a ktorý bol vždy verný Bohu
a svojej biskupskej službe až do konca. Pripojme sa teda
my všetci s dôverou k tejto modlitbe.

ICDr. Peter Jurčaga, postulátor

Boží sluha biskup Ján Vojtaššák

MODLITBA ZA BLAHOREČENIE
BISKUPA JÁNA VOJTAŠŠÁKA

V

šemohúci Bože,vyvolil si si svojho služobníka Jána Vojtaššáka, aby trpel na tvoju slávu
a pre dobro Cirkvi.

Väznený, ponižovaný, opľuvaný, zosmiešňovaný
a prinútený vykonávať najposlednejšie práce niesol
tento údel v hlbokej pokore.
Za hranicami Slovenska prijal z tvojich rúk kalich
utrpenia. Na pohľad nič nezostalo na ňom z dôstojnosti veľkňaza Cirkvi, podobne ako z Ježiša Krista,
keď ho viedli na Kalváriu, avšak v jeho vnútri si žiaril ty sám, Bože.
Prosíme ťa, večný Bože, osláv svojho služobníka
Jána, aby sme si ho uctievali na oltároch celej Cirkvi.
Za jeho blahorečenie ťa prosíme skrze Krista, nášho
Pána.
Amen.
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Kňaz Ján Vojtaššák s rodičmi

PRVÝ DEŇ

RODINA
„Skôr, ako som ťa utvoril v matkinom lone, poznal som ťa;
a skôr, ako si vyšiel z neho, som ťa posvätil;
ustanovil som ťa za proroka národom.“
Jer 1, 5
ÚVAHA
Povolanie do rodinného života v sebe zahŕňa nielen vzájomnú lásku manželov, ale aj ich odhodlanie
pre dennodennú obetu v posväcovaní svojich detí.
Iba tak sa kresťanská rodina stane ohniskom viery,
nádeje a lásky, v ktorom vyrastú zrelí kresťania,
schopní naplniť Ježišove slová: „buďte svetlom sveta“. Tento dar našiel vo svojich rodičoch aj biskup
Ján Vojtaššák.
(chvíľa ticha)
POVOLANÝ V RODINE
Narodil sa v Zákamennom, v rodine Antona
Vojtaššáka a Márie, rodenej Klimčíkovej, 14. novembra 1877 ako siedme z jedenástich detí. Rodinné prostredie s tradičnými kresťanskými morálnymi zásadami a hodnotami malo naňho rozhodujúci vplyv.
V rodine jeho rodičov bola hlboko zakorenená viera
a nábožnosť. Dom Vojtaššákovcov bol pre Jána prvým
7

malým seminárom, v ktorom sa utváralo jeho budúce kňazské poslanie, ale aj jeho životné postoje. Sám
Boží sluha často pripomínal: „Časné i večné blaho detí,
ba i celej ľudskej spoločnosti, budúcnosť Cirkvi i štátu závisí od dobrej výchovy. Rodina je základom spoločnosti,
spoločnosť je základom krajiny.“
POĎAKOVANIE BOHU ZA JEHO ŽIVOT
Bratia a sestry,
zvelebujme všemohúceho Boha,
darcu života a prameň lásky kresťanských
rodičov, ktorá sa stáva viditeľná v ich deťoch,
a volajme: Buď zvelebený, Bože.
– za rodičov biskupa Jána, ktorí ho prijali
ako prejav tvojho požehnania;
– za ich lásku, ktorú vštepili do srdca svojich detí;
– za vieru, s ktorou odovzdali syna
Jána pre službu Cirkvi.
Bože, osláv svojho služobníka biskupa
Jána Vojtaššáka na oltároch Cirkvi,
aby jeho príklad povzbudzoval
rodičov a vychovávateľov
v zodpovednosti za výchovu detí a mládeže.
Za jeho blahorečenie ťa prosíme
skrze Krista, nášho Pána.
Modlitba za blahorečenie biskupa Jána Vojtaššáka
8

Bohoslovec Ján Vojtaššák – rok 1900

DRUHÝ DEŇ

KŇAZSTVO
„Hoci som slobodný voči všetkým, stal som sa
sluhom všetkých, aby som čím viacerých získal…
Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých.
Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som
zachránil aspoň niektorých.“
1 Kor 9, 19. 22
ÚVAHA
Kňazi, vyvolení spomedzi ľudí a ustanovení za zástupcov ľudí pred Bohom, aby prinášali dary a obety za hriechy, žijú v tomto svete s ostatnými ľuďmi
ako s bratmi. Láska Dobrého pastiera ich podnecuje, aby ako pastieri Božieho ľudu dali aj život za
tých, čo sú im zverení. A zároveň ich povzbudzuje,
aby sa usilovali rozvíjať spoločenstvo viery, ktoré
privádza všetkých ku Kristovi.
(chvíľa ticha)
HORLIVÝ KŇAZ
Ján Vojtaššák plnil svoje kňazské poslanie s veľkým
oduševnením. Bol neobyčajne horlivým kňazom, ktorý sa celou svojou bytosťou venoval kňazskej činnosti.
Venoval sa dospelým, starým a chorým práve s takou
pozornosťou, akou vedel pritiahnuť deti a mládež.
Vyučovanie náboženstva dopĺňal aj stretnutiami
10

s mládežou v domácnostiach, v nedeľu popoludní
vysvetľoval katechizmus dospelým v kostole. Svoj dar
pre pastoračné vedenie využíval naplno. Pri jednej
príležitosti sa vyjadril takto: „My, kňazi Ježiša Krista,
sme povolaní stať sa pretvárateľmi ľudskej spoločnosti
odvrátenej od Boha.“
POĎAKOVANIE BOHU ZA JEHO ŽIVOT
Bratia a sestry,
zvelebujme Boha, pôvodcu kňazstva,
ktorý neustále povoláva tých, čo ochotne
odpovedajú na jeho pozvanie,
a volajme: Buď zvelebený, Bože.
– za milosť povolania, ktoré si ako ničím
nezaslúžený dar vložil do srdca Jána Vojtaššáka;
– za neobyčajnú horlivosť, ku ktorej si ho viedol
v jeho pastoračnej službe;
– za jeho kňazské srdce, ktoré bolo
v pokornej láske otvorené pre všetkých.
Večný Bože, pohliadni na ducha obety a vernosti
biskupa Jána Vojtaššáka a odmeň jeho čnosti
blahorečením, aby lesk jeho čistého života
a statočné prijatie utrpenia povzbudzovali
kresťanov v láske k pravde, Cirkvi a národu.
Za jeho blahorečenie ťa prosíme
skrze Krista, nášho Pána.
Modlitba za blahorečenie biskupa Jána Vojtaššáka
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Biskup Ján so svojimi kňazmi

TRETÍ DEŇ

DIECÉZA
„Lebo každý veľkňaz je ustanovený na to,
aby prinášal dary a obety.“
Hebr 8, 3
ÚVAHA
Najdôležitejšou úlohou biskupov je ohlasovanie
Kristovho evanjelia. Svojich veriacich majú silou
Ducha Svätého povolávať k viere, predkladať im
Kristovo tajomstvo a najmä ukazovať Bohom zjavenú cestu, ktorá vedie k oslave Boha, a tým aj k večnej
blaženosti.
(chvíľa ticha)
STAROSTLIVÝ BISKUP
Biskup Ján Vojtaššák musel od samého začiatku
svojej biskupskej služby čeliť mnohým prekážkam
a problémom a vystúpiť na obranu duchovného stáda, ktoré mu Kristus Veľkňaz zveril na zodpovednosť. Zo všetkých síl sa usiloval duchovne obrodiť
veriacich svojej diecézy. Využíval na to mnohé aktivity a prostriedky: ľudové misie, duchovné cvičenia
pre kňazov a najmä biskupské vizitácie vo farnostiach. Osobne navštívil každú farnosť diecézy, mnohokrát zdôrazňujúc: „Dobrý, príkladný kňazský život,
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plný čností, je tým čarovným umením a silou, ktorou by
sa mohol svet obnoviť, pretvoriť a priblížiť ku Kristovi.“
POĎAKOVANIE BOHU ZA JEHO ŽIVOT
Bratia a sestry,
zvelebujme Boha, nášho nebeského Otca,
ktorý rozdeľuje úlohy a služby pre
tých, ktorým je zverený jeho ľud,
a volajme: Buď zvelebený, Bože.
– za jeho odovzdanosť tebe, Bože,
v ktorej Ján Vojtaššák prijal pozvanie do náročnej
a zodpovednej služby biskupa v ťažkej dobe;
– za múdrosť, s ktorou spravoval svoju diecézu;
– za jeho túžbu po posvätení
všetkých svojich veriacich.
Bože Otče,
biskup Ján Vojtaššák mimoriadne vynikal
vernosťou v pastierskej službe;
preto osláv tohto svojho služobníka
na oltároch celej Cirkvi.
Za jeho blahorečenie ťa prosíme
skrze Krista, nášho Pána.
Modlitba za blahorečenie biskupa Jána Vojtaššáka
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Biskup Ján Vojtaššák vysluhuje sviatosti

ŠTVRTÝ DEŇ

CIRKEV

„Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ,
ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali
slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal
do svojho obdivuhodného svetla.“
1 Pt 2, 9
ÚVAHA
Boha je možné hlbšie spoznávať len v Kristovi.
A spoznať Krista je možné len v Cirkvi, ktorá je pokračovaním jeho vtelenia. Cirkev je nositeľkou zjavenia a nástrojom spásy pre celé ľudstvo. Vernosť
Cirkvi je teda vernosťou samému Kristovi.
(chvíľa ticha)
VERNÝ CIRKVI
Pastierska služba biskupa Jána Vojtaššáka vyrastala
z jeho úprimnej lásky k Cirkvi; ona je pre nás školou, čo znamená „sentire cum Ecclesia“ – „spolucítiť
s Cirkvou“. Z jeho životného príkladu osobitne vyžaruje jeho vernosť Cirkvi, ktorú dosvedčil odvahou
a ochotou pre ňu aj trpieť. V kázňach a pastierskych
listoch posilňoval svojich veriacich vo viere, najmä
vo vernosti učeniu Cirkvi. No jeho hlas proti tým,
ktorí ohrozovali čistotu viery, ako aj slobodu Cirkvi,
mu spôsobil aj mnohé nepríjemnosti a súženia. Veľ16

mi aktuálne pre dnešnú spoločnosť sa javia jeho slová: „Človek, aby mohol spasiť seba, nemusí robiť nič
mimoriadne, zázračné – ak k tomu nie je povolaný –
len nech svedomito a bohabojne splní to, čo mu Boh
v jeho povolaní predpisuje.“
POĎAKOVANIE BOHU ZA JEHO ŽIVOT
Bratia a sestry,
zvelebujme Boha,
ktorý vedie Cirkev ako svoj vyvolený ľud,
a volajme: Buď zvelebený, Bože.
– za lásku, ktorou biskup Ján Vojtaššák
miloval tvoju Cirkev;
– za jeho vernosť službe, do ktorej denne
vkladal celé svoje kňazské srdce;
– za odovzdanosť tebe, Bože, s ktorou prekonal
všetky protivenstvá.
Všemohúci Bože,
ty zhromažďuješ Cirkev zo všetkých národov zeme
a prostredníctvom horlivej služby svojich kňazov
ju buduješ ako znamenie spásy pre celý svet;
odmeň vernosť biskupa Jána Vojtaššáka,
ktorý bol starostlivým pastierom svojich veriacich.
Za jeho blahorečenie ťa prosíme
skrze Krista, nášho Pána.
Modlitba za blahorečenie biskupa Jána Vojtaššáka
17

Oravská Lesná 1963

PIATY DEŇ

EUCHARISTIA
„Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca,
aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa.“
Jn 6, 57
ÚVAHA
Nie je možné budovať kresťanské spoločenstvo,
ak ono nemá svoje korene a stredobod v slávení
najsvätejšej Eucharistie. Práve v ňom má začiatok
každé úsilie o ducha spoločenstva a práve ono je
účinným nástrojom, ktorý ukazuje a uľahčuje cestu
ku Kristovi a jeho Cirkvi aj tým, ktorí neveria. Veriacich zas povzbudzuje, pripravuje a posilňuje do
duchovného boja.
(chvíľa ticha)
ČERPAJÚCI SILU Z EUCHARISTIE
Biskup Ján Vojtaššák stavil svoje úsilie o duchovnú
obnovu diecézy na Eucharistiu. Vo farnostiach odporúčal založenie bratstiev večnej poklony, na jeho
podnet sa v diecéze uskutočnili viaceré eucharistické
kongresy a sám sa zúčastnil na niekoľkých medzinárodných eucharistických kongresoch. Bol vnútorne
hlboko presvedčený, že úcta preukazovaná Najsvätejšej sviatosti je základom a prameňom každého
úsilia o duchovné povznesenie a obnovu viery i mra19

vov. Veril, že v najsvätejšej Eucharistii je ukryté všetko duchovné dobro Cirkvi, čo vyjadril slovami: „Čím
silnejší sú jednotliví kresťania vo viere a mravnosti, tým
silnejšia je celá Cirkev, a tým skôr môže premáhať brány
pekelné.“
POĎAKOVANIE BOHU ZA JEHO ŽIVOT
Bratia a sestry,
zvelebujme Boha, ktorý poslal na svet
svojho jednorodeného Syna;
Ten nám zjavil Otcovu lásku
a ostal prítomný medzi nami až do
konca sveta, najmä v Eucharistii.
Spoločne volajme: Buď zvelebený, Bože.
– za úsilie, s akým sa biskup Ján Vojtaššák
snažil o obnovu diecézy a Cirkvi;
– za jeho hlbokú vieru v eucharistickú
prítomnosť Krista;
– za príklad zbožnosti, aký dával všetkým
pri slávení svätej omše.
Nebeský Otče,
povýš na oltár svojho pokorného
služobníka biskupa Jána,
horlivého šíriteľa úcty k najsvätejšej Eucharistii.
Za jeho blahorečenie ťa prosíme
skrze Krista, nášho Pána.
Modlitba za blahorečenie biskupa Jána Vojtaššáka
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Počas slávenia Eucharistie

ŠIESTY DEŇ

PANNA MÁRIA
„Hľa, tvoja matka!“
Jn 19, 27
ÚVAHA
Na ceste kresťana k Bohu je vzťah k Márii priam príkazom viery, ale tiež prvkom svätosti a povzbudením k horlivosti a k nádeji. Tento vzťah tiež pomáha
v každej pastoračnej službe: k oslobodeniu od hriechu, k osvojeniu si evanjeliového myslenia, k rastúcemu priateľstvu s Bohom. Svätá Panna priam priťahuje veriacich k svätosti.
(chvíľa ticha)
SYN NEBESKEJ MATKY
Aj v srdci Božieho sluhu, biskupa Jána, patrilo osobitné miesto Ježišovej matke Panne Márii. Ježišove slová z kríža „Hľa, tvoja matka!“ oslovili nielen apoštola
Jána, ale aj biskupa Jána Vojtaššáka. Aj on prijal Máriu
za svoju duchovnú matku a vzal si ju k sebe, ako učeník Ján pod krížom. Mária bola prítomná v celom
jeho kňazskom i biskupskom živote aj v účinkovaní.
S úprimnou synovskou láskou používal mariánske
témy vo svojich kázňach a ich slová, ktoré sa nám
zachovali, svedčia o jeho veľkej úcte k Panne Márii.
22

Práve Mária bola preňho vzorom, ako niesť svoj každodenný kríž. Často zdôrazňoval: „Ona sa síce nazýva
Pannou bez poškvrny, ale nie Matka bez bolesti.“
POĎAKOVANIE BOHU ZA JEHO ŽIVOT
Bratia a sestry,
zvelebujme Boha,
ktorý sa z lásky k nám stal človekom
a prijal ľudské telo v lone
preblahoslavenej Panny Márie,
a volajme: Buď zvelebený, Bože.
– za poníženosť, v ktorej sa biskup Ján Vojtaššák
chcel pripodobniť Panne Márii;
– za jeho oddanosť Božej Matke;
– za synovskú dôveru a úctu k Panne Márii,
ktorej zveril celý svoj život.
Bože Otče,
biskup Ján Vojtaššák patril medzi vrúcnych ctiteľov
Nepoškvrneného srdca Panny Márie;
na jej príhovor ho osláv na oltároch celej Cirkvi.
Za jeho blahorečenie ťa prosíme
skrze Krista, nášho Pána.
Modlitba za blahorečenie biskupa Jána Vojtaššáka
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Oravská Lesná 1963

SIEDMY DEŇ

POKORA

„Zmýšľajte tak, ako Kristus Ježiš:
… zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu…
Uponížil sa, stal sa poslušným až na
smrť, až na smrť na kríži.“
Flp 2, 5. 7a. 8
ÚVAHA
Pokora je radikálna podmienka, v ktorej jedinej dozrieva to „áno“ Bohu, ktoré žiada od človeka zrieknuť sa zlého a oddať sa Ježišovi Kristovi. Je to opak
hriechu, opak pýchy, oslobodenie sa od všetkého, čo
vedie človeka k tomu, aby sa odvrátil od Boha. Pokora je osobným vzťahom so živým Kristom a úplným prijatím jeho evanjelia, aby ono prežiarilo celý
život človeka.
(chvíľa ticha)
POKORNÝ V SLUŽBE
Pokora a poníženosť boli pre Božieho sluhu Jána Vojtaššáka oporou a silou, ako prežiť nevýslovné útrapy
väzenia, fyzickú aj duchovnú bolesť. Jeho poníženosť
premieňala potupy a hanobenie na oslavu Božej veleby a na posvätenie seba i blížnych. Čím viac ho ľudská
zloba ponížila do prachu zeme, tým väčšie zaľúbenie
25

našiel v Božích očiach. Celým svojím životom napĺňal
slová svojho patróna, sv. Jána Krstiteľa: „On musí rásť
a mňa musí ubúdať“ (Jn 3, 30). Veľmi aktuálne znejú
jeho slová: „Premnohí by chceli pretvárať svet, ale najmenej seba samých.“
POĎAKOVANIE BOHU ZA JEHO ŽIVOT
Bratia a sestry,
zvelebujme Boha,
ktorý sa ponižuje až k slabému srdcu človeka,
a volajme: Buď zvelebený, Bože.
– za pokoru, ktorou si, Bože, naplnil život
biskupa Jána Vojtaššáka;
– za jeho príklad, ako znášať každé
utrpenie na tvoju slávu;
– za silu, v ktorej si ho viedol až k úplnému
poníženiu a pripodobneniu Kristovi.
Bože, vyslyš naše prosby
za blahorečenie tvojho služobníka biskupa Jána,
aby príklad jeho svätého života
bol pre nás povzbudením na ceste k svätosti.
Za jeho blahorečenie ťa prosíme
skrze Krista, nášho Pána.
Modlitba za blahorečenie biskupa Jána Vojtaššáka
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Pohreb v Zákamennom 7. augusta 1965

ÔSMY DEŇ

MUČENÍCTVO
„Dobrý boj som bojoval, beh som
dokončil, vieru som zachoval.
Už mám pripravený veniec spravodlivosti,
ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca.“
2 Tim 4, 7 – 8a
ÚVAHA
Pán Ježiš opakovane vyzýval svojich učeníkov, aby
vzali svoj kríž a nasledovali jeho kráľovskú cestu kríža. Všetky jeho slová jasne ukazujú, že obeta
a poníženie majú nenahraditeľné miesto v živote
kresťana. Avšak dokázať nevinne trpieť pre Krista
je možné len vďaka jeho milosti. Je to znak najvyššieho spojenia srdca človeka s prebodnutým srdcom Ježiša Krista.
(chvíľa ticha)
VERNÝ AŽ DO KONCA
Celoživotnú vernosť biskupa Jána Vojtaššáka Kristovi
a jeho Cirkvi bolo v závere jeho života potrebné potvrdiť v skúškach vernosti. Vo vykonštruovanom procese bol nevinne odsúdený a uväznený. Toto poníženie,
útrapy väzenia a nakoniec nútený pobyt v domove
dôchodcov v Česku prijal s nevšednou trpezlivosťou
a odovzdane do Božej vôle. Jeho vernosť posilňovanú milosťou Ducha Svätého nemohlo nič otriasť. Ka28

lich utrpenia vypil až do dna. A hoci nevylial vlastnú
krv v násilnej smrti mučeníctva, stal sa mučeníkom
bez vyliatia krvi. Sám často pripomínal: „Ťažkosti nás
nesmú zlomiť vo vôli, naopak, majú nás vzpružiť a pri
múdrom užívaní majú do najvyššieho stupňa vybičovať
našu vôľu plniť Boží zákon.“
POĎAKOVANIE BOHU ZA JEHO ŽIVOT
Bratia a sestry, zvelebujme Boha,
ktorý potvrdil svoju lásku k nám tým, že vydal
vlastného Syna na smrť, aby sme mali život,
a volajme: Buď zvelebený, Bože.
– za svedectvo života, ktorým biskup Ján Vojtaššák
dokázal, že sa úplne pripodobnil Kristovi;
– za jeho odhodlanosť niesť kríž utrpenia
za posvätenie Cirkvi;
– za vernosť tebe, Bože, ktorú nezlomilo ani
nespravodlivé odsúdenie, väzenie a mučenie.
Večný Bože, tvoja sila sa prejavuje v slabých
ľuďoch, keď ich v krehkosti posilňuješ
a dodávaš im odvahy k mučeníctvu;
daj, aby nás všetkých príklad biskupa Jána
Vojtaššáka v trpezlivom znášaní príkoria
viedol k pokoju a láske.
Za jeho blahorečenie ťa prosíme
skrze Krista, nášho Pána.
Modlitba za blahorečenie biskupa Jána Vojtaššáka
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Počas núteného exilu v Senohraboch

DEVIATY DEŇ

SVÄTOSŤ

„Ale ty, Boží človek…
bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života;
veď doň si aj povolaný
a zložil si pred mnohými svedkami dobré vyznanie.“
1 Tim 6, 11a. 12
ÚVAHA
Svätý Ján potvrdzuje, že Boh nás miloval prvý. V tejto láske sa obracia ku každému z nás a túži, aby sme
na jeho lásku odpovedali svojou. A to je svätosť: vo
svojich obmedzeniach, neopakovateľných vlastnostiach a osobných okolnostiach odpovedať na Božiu
milosť, a tak sa pripodobňovať Kristovi.
(chvíľa ticha)
TÚŽIACI PO SVÄTOSTI
Medzi znaky, ktoré nás oprávňujú dúfať, že Boží sluha Ján Vojtaššák už požíva nebeskú odmenu medzi
oslávenými v nebi, patrí jeho pastierska zodpovednosť a starostlivosť o veriacich, jeho nezlomná vernosť Cirkvi, jeho vrúcna nábožnosť a veľká láska ku
Kristovi a Panne Márii. Osobitným znakom svätosti
jeho života je práve jeho osobné úsilie o svätosť, ako aj
horlivosť pri posväcovaní kňazov diecézy a jemu zve31

renému ľudu. Učil ich svätému životu predovšetkým
svojím osobným príkladom a zdôrazňoval: „Príkladom chudoby a poslušnosti sa premeníme na pretvárateľov a záchrancov sveta.“
POĎAKOVANIE BOHU ZA JEHO ŽIVOT
Bratia a sestry,
zvelebujme Boha,
prameň všetkej svätosti,
a volajme: Buď zvelebený, Bože.
– za túžbu po svätosti, ktorou si viedol
biskupa Jána Vojtaššáka k sebe;
– za tvoju milosť, ktorou si ho previedol
cez všetky slabosti ľudského života;
– za príklad hodný nasledovania, ktorý si nám
všetkým dal v jeho požehnanom živote.
Všemohúci Bože,
osláv svojho služobníka biskupa Jána Vojtaššáka,
aby nás jeho príklad podnecoval
k obetavosti pre dobro viery
a ukazoval nám cestu ku Kristovi.
Za jeho blahorečenie ťa prosíme
skrze Krista, nášho Pána.
Modlitba za blahorečenie biskupa Jána Vojtaššáka
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MODLITBA O VYPROSENIE
MILOSTÍ NA PRÍHOVOR
BOŽIEHO SLUHU BISKUPA
JÁNA VOJTAŠŠÁKA

V

šemohúci Bože,
osláv svojho služobníka
biskupa Jána Vojtaššáka,
aby sme si ho mohli uctievať
na oltároch celej Cirkvi.
Ak je to tvoja vôľa,
na jeho príhovor vyslyš
túto moju prosbu ......,
ktorú ti s dôverou predkladám
a za jej vyslyšanie
už teraz ďakujem.
Nech moju prosbu
prednesú pred tvoju tvár svätí anjeli,
ktorých vrúcnym ctiteľom
bol aj biskup Ján.
O to ťa prosím
skrze Krista, nášho Pána.
Amen.
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