Obraz sv. Neita umiestnený v priestoroch Biskupskej rezidencie
v Rožňave. S. Maisch 1836.
Cirkevné schválenie udelil Vladimír Filo, rožňavský biskup
č. 580/2013 zo dňa 30.5.2013.

Svätý Neitus, mučeník za Ježiša Krista

Svätý mučeník Neitus žil pravdepodobne v 3.
storočí. Spolu s ďalšími kresťanmi bol počas Diokleciánovho prenasledovania umučený v Ríme a tam v katakombách aj pochovaný. Na žiadosť rožňavského biskupa Jána Scitovského, pápež Gregor XVI. daroval ostatky
sv. Neita rožňavskej katedrále, čím sa zvýšila jej vážnosť.
Ostatky sú uložené v kaplnke bočnej lode nad oltárom.
Liturgickú spomienku sv. Neita slávime v rožňavskej katedrále 16. júna.
Pamiatku na mučenícku smrť sv. Neita si
zvlášť pripomíname v tomto Roku viery i keď jeho slávenie pripadá na nedeľu.
Meno sv. Neita je z gréckeho jazyka preložené
ako „idúci do hĺbky“. Pripomína nám to slová blahoslaveného Jána Pavla II., ktorý určil ako motto do ďalšieho
tisícročia slová Pána Ježiša adresované Petrovi: „Zatiahni na hlbinu“ (Lk 5,4). Osvojme si slová Petra: „ale na
tvoje slovo spustím siete.“ (Lk 5,5) Na to sa obidve loďky
naplnili tak, že sa potápali. Máme vnikať do hĺbok viery.
Sv. Neitus položil život za Ježiša Krista. Dal nám príklad, aby sme ho nasledovali v láske ku Kristovi.
Svätý Neitus, oroduj za nás!

MODLITBA K SVÄTÉMU NEITOVI, MUČENÍKOVI
Mimo Veľkonočného obdobia:
Všemohúci a večný Bože, svätému Neitovi
si dal milosť, že za vieru a pravdu bojoval až na smrť;
na jeho príhovor nám pomáhaj, aby sme z lásky k tebe
znášali všetky protivenstvá a zo všetkých síl ponáhľali
sa k tebe, jedinému zdroju života. Skrze Krista, nášho
Pána. Amen.
Vo Veľkonočnom období:
Všemohúci Bože, na slávu svojej Cirkvi si
ozdobil svätého Neita mučeníckou korunou; prosíme ťa, daj, aby sme podľa jeho príkladu nasledovali
trpiaceho Spasiteľa, a tak si zaslúžili vojsť do večnej
radosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
(Rímsky misál)
Otče náš, Zdravas‘, Verím v Boha, Sláva Otcu.

