veta Stošijo, ti si živjela u jednom teškom vremenu i svijetu. Živeći po
vjeri i vršeći dužnost svoga staleža kao djevojka i kao žena, ti si se
posvetila. Svoju si vjeru i svoju svetost posvjedočila mučeničkom smrću
na sam Božić.

Molimo te, isprosi i nama snagu vjere i vjernosti dužnostima našeg staleža, da to
svakome od nas bude put posvećenja i spasenja.

Posebno te molimo za našu djecu i mladež da po vjeronauku upoznaju Isusa Krista i
da ga čitavim životom slijede.

Molimo te za naše očeve i majke, za naše kršćanske obitelji, da one budu ognjišta
svetosti i života.

Molimo te za sve ljude u našem gradu i našoj nadbiskupiji. isprosi svima, sveta
Stošijo, sve ono što je potrebito za naš zemaljski život.
Slava Ocu.
veta Stošijo, stoljetna zaštitnice Zadarske crkve, molimo te posebnim
žarom i pouzdanjem za naše svećenike. Čuvaj ih posebnom svojom
zaštitom u vršenju njihove odgovorne službe.

Preporučamo ti naše sjemeništarce i bogoslove. Vodi ih na putu njihove priprave
k Božjem oltaru.

Molimo te za nova zvanja, da Božjem narodu nikad ne uzmanjkaju oni, koji mu
predstavljaju Isusa Krista na zemlji; oni, koji ga hrane Božjom riječi i presvetom
Euharistijom; oni, koji ga posvećuju milostima svetih sakramenata.
Slava Ocu.
veta Stošijo, smjerno ti zahvaljujemo na tvojoj zaštiti kojom si uvijek
štitila Zadarsku crkvu, katkad i na čudesan način.

Molimo tvoju pomoć i zaštitu u unaprijed. Prigodom ovogodišnjega svog blagdana
isprosi svojoj Zadarskoj crkvi one milosti koje su joj u ovom času njezine povijesti i
njezina života najpotrebnije.

Svakome

od nas isprosi također onu milost koja mu je najpotrebnija na putu
posvećenja i spasenja.
Slava Ocu.

M

÷
oli za nas sveta Stošijo,
ð Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se!
vemogući, vječni Bože,
koji si okrunio velikom slavom
blaženu Stošiju, mučenicu svoju,
dok je u plamenu tebi pjevala;
dopusti nam da se po njezinu zagovoru tako
raspalimo vatrom ljubavi na zemlji,
da zaslužimo vječno pjevati
hvale na nebesima.

Po Gospodinu našemu Isusu Kristu,
Sinu tvome,
koji s tobom živi i kraljuje
u jedinstvu Duha Svetoga,
Bog, po sve vijeke vjekova.

ð Amen.

St. Anastasia,
ora pro nobis!

Žan Morović – MMVIII.

