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ODPORÚČANIE:  

Zborník k Týždňu modlitieb za duchovné povolania je určený pre farské 

spoločenstvá a rôzne spoločenstvá Cirkvi modliace sa za povolaných a za nové povolania 

pre Cirkev. Jednotlivý úmysel aj s modlitbou sa odporúča predniesť pred sv. omšou, alebo 

pred modlitbovými stretnutiami od pondelka do nedele (ak sa ľudia modlia spoločne pred 

sv. omšou; vtedy je vhodné texty poskytnúť osobe, ktorá vedie modlitbu). Po úvodnom 

pozdrave vo sv. omši môže kňaz pripojiť aj konkrétny úmysel  s myšlienkou  z Posolstva 

pápeža Františka k 56. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania a Modlitbu 

odovzdanosti (str.5)  sa odporúča pridať každý deň v tomto týždni. Brožúrka obsahuje tiež 

ruženec s úmyslami za povolania; adoráciu za duchovné povolania pre dospelých; adoráciu 

pre mladých s modlitbovou dynamikou na rozlišovanie povolania; list pápeža Františka 

k 56. Svetovému dňu modlitieb za povolania. 
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PÁPEŽ FRANTIŠEK V POSOLSTVE K 56. SVETOVÉMU DŇU MODLITIEB ZA 

DUCHOVNÉ POVOLANIA PÍŠE: 

 

„Milé sestry a milí bratia, po intenzívnej a plodnej synode o mládeži                 

v októbri minulého roka sme pred krátkym časom oslávili 34. svetový deň 

mládeže  v Paname. Tieto dve významné udalosti umožnili Cirkvi počúvať hlas 

Ducha Svätého a načúvať aj životu mladých ľudí, ich otázkam, slabostiam, ktoré 

na ne doliehajú, nádejam, ktoré v sebe nosia. V tento deň modlitieb za povolania 

by som sa chcel zamyslieť nad témou, o ktorej sme hovorili s mladými                      v 

Paname, a síce že Pánovo povolanie nás robí nositeľmi zasľúbenia a žiada od nás 

odvahu riskovať s ním a pre neho. Spolu s vami by som sa chcel zamyslieť nad 

úryvkom evanjelia, ktorý vykresľuje povolanie prvých učeníkov pri Galilejskom 

jazere (Mk 1,16-20), a tak sa krátko zastavil pri dvoch bodoch: prisľúbenie a risk. 

Dvojica bratov - Šimon a Ondrej spolu s Jakubom  a Jánom - odvádzajú svoju 

každodennú rybársku prácu. Toto namáhavé remeslo ich naučilo poznať zákony 

prírody,  s ktorými často musia  zápasiť, keď sa zdvihne silný protivietor a loďka 

sa zmieta na vlnách. Ťažkú námahu niekedy oplatí hojný úlovok, inokedy 

celonočná snaha nestačí k naplneniu sietí a k brehu sa vracajú unavení  a 

sklamaní. V takýchto životných situáciách sa bežne ocitá každý z nás, reaguje na 

túžby svojho srdca, dúfa v plody svojho snaženia, vydáva sa na "more" možností, 

aby našiel správny smer, ktorý môže uhasiť jeho smäd po šťastí. 

Spojme sa v tento deň v modlitbe a prosme Pána, aby nám ukázal svoj 

láskyplný zámer s naším životom, aby nám dal odvahu riskovať na ceste, ktorú 

pre nás od začiatku zamýšľal.“ 
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Odovzdávam ti, Pane, 

 svoj život; urob ho plodným. 

Odovzdávam ti, Pane,  

svoju vôľu;  

urob ju identickú s tvojou. 

Vezmi si moje ruky; 

urob ich objímajúcimi. 

Vezmi si moje srdce;  

rozpáľ ho. 

Vezmi si moje nohy; 

nech sa nikdy neunavia. 

Vezmi si moje oči; 

urob ich priezračnými. 

Vezmi si moje sivé chvíle;  

urob ich novými. 

Vezmi si moju únavu;   

urob ju svojou. 

Vezmi si moje chodníčky;  

urob ich svojou cestou. 

Vezmi si moje lži;  

urob ich pravdou. 

Vezmi si moju smrť;  

 

urob ju životom. 

Vezmi si moju poslušnosť;  

urob ju svojím potešením. 

Vezmi si moju ničotu; 

urob z nej, čo len chceš. 

Vezmi si moju rodinu; 

urob ju svojou. 

Vezmi si mojich priateľov; 

urob ich svojimi. 

Vezmi si moje hriechy; 

môj nedostatok lásky, 

moje neustále sklamania.  

Všetko to premeň. 

Vezmi si moje kríže 

a nechaj ma lietať. 

Vezmi si moje zoschnuté kvety  

a nechaj ma byť slobodný. 

Obnov ma v dávaní, 

v radosti darovania, 

v bezhraničnom potešení 

odovzdať svoj život, 

opotrebovať sa v tvojej službe. 

Amen.

 

MODLITBA ODOVZDANOSTI 
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Pápež František v posolstve k 56. svetovému dňu modlitieb za duchovné 
povolania píše:  
 „Povolanie ku kresťanskému životu, ktoré dostane každý v krste, nám 
pripomína, že náš život nie je dielo náhody, ale dar od Pána pre milované deti 
zhromaždené v cirkevnej rodine. Kresťanský život sa rodí a rozvíja práve                  v 
cirkevnom spoločenstve, predovšetkým skrze liturgiu, vedúcu k počúvaniu 
Božieho slova a k milosti sviatostí. Už od ranného veku sa učíme umeniu modlitby 
a bratskému zdieľaniu. Cirkev je našou matkou práve preto, že nám dáva nový 
život a vedie nás ku Kristovi; máme ju teda milovať, aj keď na jej tvári 
zaznamenáme vrásky slabosti a hriech. Máme prispieť k tomu, aby bola krajšia               
a žiarivejšia a mohla byť svedectvom Božej lásky pre svet.“  
 
Modlitba:  

Dobrotivý Bože, v Tebe má rodinné spoločenstvo svoj pôvod a pevný 
základ. Posilni mocou svojho Ducha v rodinách odvahu modliť sa za povolanie 
svojich detí a ochotu darovať ich do služby Tebe. Pomáhaj nám  rásť vo vzájomnej 
láske a v rodinných čnostiach podľa príkladu Svätej rodiny, skrze Krista, nášho 
Pána. Amen.  

 
Modlitba odovzdanosti (str. 5)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PONDELOK 
  ZA RODINY, KTORÉ SÚ MALÝMI SPOLOČENSTVAMI CIRKVI, HNIEZDAMI 

POVOLANIA  
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Pápež František v posolstve k 56. svetovému dňu modlitieb za duchovné 

povolania píše:  

„Niekedy sa tešíme dobrému úlovku, inokedy sa, naopak, musíme 

vyzbrojiť odvahou, aby sme ovládli loďku zmietanú vlnami, alebo aby sme sa 

vyrovnali s frustráciou nad prázdnou sieťou. Ako v príbehu každého povolania aj v 

tomto dochádza k stretnutiu. Ježiš stretáva na svojej ceste rybárov a pristúpi               

k nim ... Rovnako tak tomu bolo, keď sme stretli človeka, s ktorým sme sa rozhodli 

zdieľať život v manželstve, alebo keď sme zažili fascináciu zasväteným životom: 

prekvapujúce stretnutia, v ktorom sme zahliadli prisľúbenie radosti schopné 

naplniť náš život. Tak to bolo v ten deň pri Galilejskom jazere: Ježiš ide  v ústrety 

rybárom, Božie povolanie teda nenarušuje našu slobodu, nevytvára klietku, 

nenakladá na nás bremeno. Naopak, povolanie je láskyplná iniciatíva, ktorou nám 

Boh vychádza v ústrety a pozýva nás k veľkému plánu, chce, aby sme sa stali jeho 

súčasťou, odkrýva nám širšie obzory mora a hojného lovu.“ 

 

Modlitba:  
Pane Ježišu, ktorý si povedal: "hľadajte a nájdete". Stoj pri mladých ľuďoch 

hľadajúcich lásku, porozumenie a šťastie. Daj im svetlo svojho Ducha, aby úprimne 
a vytrvalo hľadali pravé hodnoty, rozlíšili ich od falošných a vedeli sa rozhodnúť 
pre dobro, pravdu a krásu. Vypočuj naše prosby a daruj im odvahu nasledovať 
teba, ktorý si  Cesta, Pravda a Život,  cestou kňazského alebo zasväteného života. 
Náročnosť dnešnej doby nech je napĺňaná nekončeným milosrdenstvom 
Nebeského Otca, ktorý ťa poslal, aby sme mali život, a mali ho          v hojnosti. 
Lebo ty si Boh a žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote s Duchom Svätým po 
všetky veky vekov. Amen.  

 
Modlitba odovzdanosti (str. 5) 

 
 

 
 

UTOROK 
ZA MLÁDEŽ HĽADAJÚCU A ROZHODUJÚCU SA  

 PRE SVOJE POVOLANIE V CIRKVI 
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 Pápež František v posolstve k 56. svetovému dňu modlitieb za 

duchovné povolania píše: 
"Áno" bolo áno toho, kto sa chce darovať a riskovať, kto chce dať všetko do stávky, 

bez akejkoľvek záruky, len s jedinou istotou, že je nositeľom prisľúbenia. Pýtam sa 

každého z vás: Uvedomujete si, že ste nositeľmi prisľúbenia? Aké prisľúbenie, 

ktoré nosím v srdci, mám naplniť? Pannu Máriu čakalo bezpochyby náročné 

poslanie, ale ťažkosti neboli dôvodom na to, aby povedala "nie". Áno, prišli 

komplikácie, nie však také komplikácie, ktoré vyvstávajú, keď nás ochromí 

zbabelosť, pretože nemáme všetko nalinkované a zaistené dopredu.“ Mária 

vstupovala do poslania v úplnej odovzdanosti. 

Modlitba:  
Nebeský Otče, Ty všetkých pozývaš k dokonalej láske a mnohých 

povolávaš nasledovať Tvojho Syna osobitným spôsobom. Pomáhaj všetkým 
ženám, ktoré si si vyvolil pre rehoľný život, aby nažívali v dokonalej láske a boli 
Cirkvi a svetu presvedčivým znamením Tvojho kráľovstva. Daj, aby mnohé  
dievčatá mali aj dnes odvahu nasledovať  Tvoj hlas a pochopili zmysel úplného 
darovania sa Tebe.   Skrze Krista, nášho Pána. Amen.  

 
Modlitba odovzdanosti (str. 5) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

STREDA 
ZA ZASVÄTENÉ ŽENY – REHOĽNÍČKY 

A ZA DIEVČATÁ 
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 Pápež František v posolstve k 56. svetovému dňu modlitieb za 
duchovné povolania píše: 
 „Nie je však väčšia radosť, než dať svoj život napospas pre Pána! Zvlášť 

vám, mladým ľuďom, by som rád povedal: Nebuďte hluchí k Pánovu volaniu! Keď 

vás povolá k tomuto životu, nestiahnite veslá do loďky, ale dôverujte mu. 

Nenechajte sa premôcť strachom, ktorý nás paralyzuje pri pohľade na vrcholy, 

ktoré ukazuje Pán. Majte vždy na pamäti, že tým, ktorí opustia siete a loďku, aby 

ho nasledovali, sľúbil Pán radosť nového života, ktorá napĺňa srdce a dodáva elán 

krokom.“ 

  

Modlitba:  
Všemohúci Bože, Ty vnukáš dobré úmysly a pomáhaš ich aj uskutočniť; 

prosíme Ťa za tých, ktorí zanechali všetko a úplne sa zasvätili Tebe, aby nasledovali 
Ježiša Krista, veď ich cestou spásy a pomáhaj im čoraz viac  sa odpútať od klamných 
ponúk sveta, aby verne slúžili Tebe i svojim blížnym              v duchu evanjeliovej 
chudoby  a pokory. Vzbudzuj mnohých mladých chlapcoch túžbu po úplnom 
zasvätení teba sa v spoločenstve so špecifickou charizmou. Lebo Ty žiješ a kraľuješ  
na veky vekov.    Amen. 

 
Modlitba odovzdanosti (str. 5) 

 

 

 

 

ŠTVRTOK 
ZA ZASVÄTENÝCH MUŽOV – REHOĽNÍKOV 

A ZA CHLAPCOV 
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Pápež František v posolstve k 56. svetovému dňu modlitieb za duchovné 

povolania píše:  

„Prijatie tohto pozvania samozrejme vyžaduje odvahu a riziko 

rozhodnutia. Prví učeníci, ktorých Ježiš povolal k veľkému ideálu, "ihneď nechali 

siete a nasledovali ho" (Mk 1,18). Aby sme prijali Pánovo povolanie, je teda 

potrebné sa úplne dať napospas a postaviť sa doteraz neznámej výzve. Treba 

opustiť všetko, čo by nás viazalo k našej malej loďke a bránilo by nám definitívne 

sa rozhodnúť. Je vyžadovaná odvaha, ktorá nás vedie k objavu Božieho plánu                

s naším životom. Keď sa pred nami otvoria obzory širokého mora povolania, 

nemôžeme zostať v bezpečí svojej loďky a opravovať siete, ale uveriť Pánovmu 

prisľúbeniu.“ 

 

Modlitba:  
Prosíme Ťa, nebeský Otče, sprevádzaj svojim požehnaním všetkých 

kresťanov, ktorí svojim životom ohlasujú evanjelium; daj im pocítiť Tvoju blízkosť 
a lásku. Daj, aby misionári mali otvorené srdcia pre radosti a nádeje, bolesti i 
úzkosti ľudí dneška. Veď ich a usmerňuj vo všetkom, čo robia. Žehnaj všetky ich 
námahy pri šírení Tvojho kráľovstva a udržiavaj ich vždy vo svojej láske                    a 
ochrane. Mocou svojho Ducha vzbudzuj v mnohých chlapcoch a dievčatách túžbu 
po misionárskom povolaní. O to Ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.  

 
  

Modlitba odovzdanosti (str. 5) 

 

 

 

PIATOK   
ZA MISIONÁROV 

A ZA DOBROVOĽNÍKOV 
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Pápež František v posolstve k 56. svetovému dňu modlitieb za duchovné 

povolania píše:  

„Boh si totiž želá, aby sme nežili uväznení vo všednosti, neobmedzili 
sa na každodenné zvyklosti a nezostali ľahostajní k rozhodnutiam, ktoré by 
mohli dať nášmu životu zmysel. Pán nechce, aby sme rezignovali a žili 
každodenný život v presvedčení, že vlastne neexistuje nič, do čoho by sme 
mali vložiť svoje sily a nadšenie, čím by sme mali odpovedať na vnútorný 
nepokoj a hľadať nové trasy pre našu plavbu. Pán chce, aby sme objavili, že 
každý z nás je osobne povolaný k niečomu veľkému, preto nám niekedy dá 
zažiť "zázračný rybolov". Náš život nemá zostať chytený v sieťach 
chýbajúceho zmyslu a všetkého, čo umŕtvuje srdce. Krátko povedané, 
povolanie je pozvanie nezostať stáť na brehu so sieťami v ruke, ale vydať sa 
za Ježišom cestou, ktorú pripravil pre nás, pre naše šťastie, pre dobro tých, 
ktorí sú okolo nás.“ 

 
Modlitba:  

Dobrotivý Bože, Ty si obdaril svet obrodným kvasom evanjelia; prosíme ťa 
za laikov, ktorých si povolal žiť uprostred sveta a všedných starostí, aby            v 
kresťanskom duchu plnili svoje stavovské povinnosti, a tak vo svojom prostredí 
budovali Tvoje kráľovstvo. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.  
 
Modlitba odovzdanosti (str. 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOBOTA 
 ZA SLOBODNÝCH - OSOBY USKUTOČŇUJÚCE 

 SVOJE POVOLANIE AKO LAICI V CIRKVI 
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 Pápež František v posolstve k 56. svetovému dňu modlitieb za 

duchovné povolania píše: 

„Pri stretnutí s Pánom môže niekto vnímať povolanie k zasvätenému alebo 
kňazskému životu. Pocítiť povolanie stať sa "rybármi ľudí" na lodičke cirkvi, v 
úplnom sebadarovaní a v záväzku vernej služby evanjeliu a bratom, ktorý vyvoláva 
nadšenie aj strach. Takéto rozhodnutie znamená riskovať a opustiť všetko pre 
nasledovanie Pána a úplne sa mu zasvätiť, aby sme sa stali spolupracovníkmi na 
jeho diele. Rozhodnutiu môžu brániť rôzne vnútorné prekážky, v sekularizovanom 
prostredí, kde zdanlivo už nie je miesto pre Boha a pre evanjelium, môžeme stratiť 
odvahu a prepadnúť "únave nádeje". Toto povolanie z nás však robí nositeľov 
prisľúbenia dobra, lásky a spravodlivosti nielen pre nás, ale aj pre spoločnosť a 
kultúru v ktorej žijeme a ktorá potrebuje odvážnych a ozajstných svedkov Božieho 
kráľovstva.“  
 
Modlitba:  

Bože a Otče náš, Ty sa staráš o svoj ľud a posielaš mu duchovných 
pastierov; daruj svojej Cirkvi Ducha nábožnosti a sily, aby v nej vzbudzoval 
hodných služobníkov tvojho oltára a utváral z nich odvážnych a pokorných 
hlásateľov tvojho evanjelia. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.  
 
 

Modlitba odovzdanosti (str. 5) 

 

 

 

 

 

 

NEDEĽA 
 ZA KŇAZOV A  MINIŠTRANTOV 
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Zvádzal si ma, Pane, 
a nechal som sa zviesť, 
len čom som sa v rodine naučil 
koktajúc vysloviť tvoje meno. 
Zvádzal si ma, Pane, 
a nechal som sa zviesť 
v každom novom volaní, 
ktoré mi prinášalo rozbúrené more. 
 
Zvádzal si ma, Pane, 
a nechal som sa zviesť, 
až za horizont poludnia,  
až za prah smrti. 
 
Zvádzal si ma, Pane, 
a nechal som sa zviesť, 
v každej tvári úbožiaka, 
 

 
z ktorej kričala tvoja Tvár. 
 
Zvádzal si ma, Pane, 
a nechal som sa zviesť, 
a v nerovnom boji  
si ma premohol, Pane, 
a tvoje víťazstvo je jasné. 
Zvádzal si ma, Pane, 
bol to nerovnocenný boj, 
ale víťazstvo je jasne naše. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

MODLITBA PRIJATIA 
Pedro Casaldálig 
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MODLITBA PÁPEŽA FRANTIŠKA ZA POVOLANIA 
 

  Najsvätejšia Panna Mária, Matka nášho Spasiteľa, mala odvahu objať 

tento Boží sen, vložiť svoju mladosť a svoje nadšenie do jeho rúk. Nech na jej príhovor 

získame rovnakú otvorenosť srdca, ochotu povedať svoje „hľa, tu som“ na Pánovo volanie 

a radosť vydať sa na cestu (porov. Lk 1, 39), ako ona, aby sme ju hlásali celému svetu. 

 Prosme  Pána, aby udelil všetkým tým, ktorí napĺňajú svoju cestu povolania, 
hlboké prináležanie k Cirkvi. Nech Duch Svätý posilní medzi pastiermi a všetkými veriacimi 
spoločenstvo rozlišovania, duchovné otcovstvo a duchovné materstvo.  
 Milosrdný Otče, ty si  nám daroval svojho Syna pre našu spásu a posilňuješ nás  
darmi Ducha Svätého, daj nám živé kresťanské komunity, horlivé a radostné, ktoré sú 
prameňom bratského života  a ktoré oživia v  mladých túžbu zasvätiť sa Tebe a službe 
evanjelizácie. Podporuj nás v  úsilí ponúknuť vhodnú katechézu povolania a rozmanité 
cesty špecifických povolaní. Udeľ nám múdrosť potrebnú pre rozlišovanie povolania tak, 
aby vo všetkom zažiarila veľkosť tvojej milosrdnej lásky. Mária, Matka a vychovávateľka 
Ježiša, prihováraj sa za každú kresťanskú komunitu,  aby sa stala plodnou pôsobením 
Ducha Svätého a  prameňom pravého, nefalšovaného povolania pre službu svätého 
Božieho ľudu.                 Amen 
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 Pieseň:   Vhodná mládežnícka 
 PREZENTÁCIA O DUCHOVNÝCH  POVOLANIACH  

 
MODLITBA SVÄTÉHO RUŽENECA  

Úvod ruženca:  

 Ježiš, ktorý nech je Svetlom nášho života 

 Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou 

 Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy 

 
1. Tajomstvo: Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje  verejné 
účinkovanie 
Modlitba s úmyslom:                  

V tomto tajomstve ťa, Pane, skrze tvoju Matku Máriu prosíme za mladých 
mužov, aby vo svojom živote postrehli a hľadali tvoje pozvanie k oltárnej službe. 
Pane, tak ako si v Jordáne zjavil svoje božstvo a naznačil si svoje poslanie obety a 
spásy, tak dodaj týmto mužom odvahu obetovať svoj život  pre službu        a spásu 
iných. 

 
2. Tajomstvo: Ježiš, ktorý zázrakom v Káne Galilejskej tvoril srdcia učeníkov pre 
vieru. 
Modlitba s úmyslom:  

RUŽENEC A ADORÁCIA ZA POVOLANIA 
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V tomto tajomstve ťa, Pane, prosíme skrze tvoju Matku Máriu za odvahu 
pre mladých ľudí opustiť rodný kraj a svojich drahých a s láskou sa vydať na cestu 
dobrodružstva ohlasovať tvoje Evanjelium v misijných krajinách. 

 
3. Tajomstvo: Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie. 
Modlitba s úmyslom :  

V tomto tajomstve ťa, Pane, prosíme skrze tvoju Matku Máriu za mladých, 
ktorí túžia prežívať svoje povolanie v prijatí daru manželstva a rodičovstva. 
Napĺňaj ich srdcia vzájomnou láskou a úctou, aby boli otvorení a ochotní odovzdať 
svoje dieťa do služby pre Božie kráľovstvo.  

 
4. Tajomstvo: Ježiš, ktorý sa ukázal v božskej sláve na vrchu  premenenia. 
Modlitba s úmyslom:  

V tomto tajomstve ťa, Pane, prosíme skrze tvoju Matku Máriu za nové 
rehoľné povolania. Vzbuď v mladých ľuďoch túžbu po rehoľnom povolaní, naplň ich 
srdcia istotou, že si  ich vyvolil, aby milovali, oslavovali a slúžili. Daj im 
odvahu odpovedať "áno" na tvoje pozvanie v podobe úplného a výlučného 
odovzdania sa ti.  

 
5. Tajomstvo: Ježiš, ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti                                             
Modlitba s úmyslom:  

V tomto tajomstve ťa, Pane, prosíme skrze tvoju Matku Máriu za mladých 
chlapcov a dievčatá, ktorí uprostred svojich túžob a nádejí hľadajú svoje povolanie. 
Udeľ im svojho Ducha, ktorí utíši zmätok mladého  srdca a obdar svojou láskou 
a múdrosťou tých, ktorí ich sprevádzajú na tejto ceste. 
 
PIESEŇ K PANNE MÁRII 
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PIESEŇ  
VYLOŽENIE EUCHARISTIE 

 
MODLITBA 
Ježišu, Dobrý Pastier, prijmi našu chválu a našu pokornú vďaku za všetky 

povolania, ktoré si prostredníctvom svojho Ducha daroval svojej Cirkvi a tejto 
farnosti. Pomáhaj Biskupom, kňazom a všetkým zasväteným osobám, aby dávali 
príklad naozaj evanjeliového života. Ochraňuj všetkých mladých našich rodín 
a našich spoločenstiev  

 
CITÁCIA ZO SV. PÍSMA (BIBLICKÝ TEXT  O POVOLANÍ) 
 
MODLITBY PRÍHOVORU 
 

1. Pane Ježišu, mnohí, keď počuli tvoje slová o chlebe a vzkriesení, odišli preč; daj 
mladým  chlapcom a dievčatám odvahu tvoje slová počúvať a vo svojom živote 
uskutočňovať. 

      S:  Prosíme Ťa Pane 
2. Pane Ježišu, kresťanské povolanie je predovšetkým jeden veľkú rozhovor medzi 

Bohom a ľudskou bytosťou; povzbudzuj silou svojho Ducha všetkých zasvätených, 
aby často   počúvali tvoje slová, a tak si upevňovali svoje povolanie.  

      S: Prosíme Ťa Pane 

ADORÁCIA DOSPELÝCH ZA NOVÉ POVOLANIA 
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3.  Pane Ježišu, ty stále povolávaš nových robotníkov do svojej vinice; povolaj aj z našich  
farností mnohých, ktorí budú ochotní vydávať svedectvo o tvojej láske a slúžiť ti 
v bratoch  a sestrách.  

      S: Prosíme Ťa Pane 
4.  Pane Ježišu, ty si často chodil do chrámu spolu s Máriou a Jozefom počúvať slová 

svojho Otca; prosíme ťa, aby rodičia často privádzali svoje deti na svätú omšu, čítali 
doma svojim     deťom zo Svätého Písma a takto ich upevňovali vo viere.  

      S: Prosíme Ťa Pane 
5.  Pane Ježišu, daj, aby všetci veriaci kresťania cez život modlitby a práce ukazovali 

ľuďom Božiu tvár a pričinili sa o vzrast Božieho ľudu a dobrých manželských  
a duchovných  povolaní.  

       S: Prosíme Ťa Pane 
6. Pane Ježišu, prosíme ťa, žehnaj našim kňazom, rehoľníkom, rehoľným sestrám,      

zasväteným osobám, aby medzi sebou vytvárali a budovali spoločenstvá lásky 
a pokoja,   spoločenstvá živej viery a modlitby.  

      S: Prosíme Ťa Pane 
7. Pane Ježišu, povzbuď všetkých, ktorí uvažujú o kňazskom alebo rehoľnom živote, aby  

pozorne počúvali tvoje slová, keď hovoríš: „Niet nikoho, kto by pre mňa a pre 
evanjelium   opustil dom alebo bratov a sestry, alebo matku a otca, alebo deti alebo 
polia, aby nedostal  stonásobne viac teraz, a v budúcom veku večný život.“  

      S: Prosíme Ťa Pane 
8. Pane Ježišu, vo veľkonočnom tajomstve má svoj počiatok misijný rozmer Cirkvi; 

prosíme  ťa za všetkých kňazov, rehoľníkov, zasvätených laikov, ale i tých, ktorí túžia 
ísť touto  cestou, aby si neustále prehlbovali vedomie, že si ich povolal a vyvolil 
Nebeský Otec, aby  jemu podriadili celý svoj život a obetovali všetko, čím sú a čo 
majú.  

      S: Prosíme Ťa Pane 
 
MODLITBA 

Pane Ježišu, vyslyš naše prosby a pomáhaj nám, aby sme nepostávali nerozhodne 
a neisto na životnej križovatke, ale posilnení tvojím Duchom, stávali sa vnímavými na 
tvoj hlas a odvážnymi prijať tvoje pozvanie s vierou. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky 
vekov. Amen 

 
PIESEŇ  
 
ZÁVEREČNÁ MODLITBA 

Pane Ježišu, ako si jedného dňa povolal svojich učeníkov a urobil si ich 
rybármi ľudských sŕdc, prosíme Ťa obnovuj  svoje  pozvanie aj dnes skrze nás. 
Chceme Ti ako túžiaci a vedomí zodpovednosti za budovanie  Tvojho Kráľovstva 
položiť a odovzdať najhlbšie vnútro nášho srdca, nášho prežitého povolania 
k manželstvu, kňazstvu a zasvätenému životu,  v dôvere, že Ty jediný poznáš 
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odpoveď nášho bytia na každodenné volanie naplno žiť  posolstvo Tvojej 
Milosrdnej Lásky.  

Pane Ježišu, daj nám pochopiť, že každé povolanie je prejavom Tvojej 
vernosti k nám, daj nám ochotu, aby sme v tejto vernosti dokázali mať podiel  na 
zodpovednosti  za nové povolania aj pre našu farnosť k úplnému sebadarovaniu 
Tebe i k prijatiu daru lásky manželstva a rodičovstva. Preto kľačíme pred Tebou. 
Tvojou mocou nech sa tak stane.     Amen. 
 
PIESEŇ -  Ctíme túto sviatosť  
EUCHARISTICKÉ POŽEHNANIE 
PIESEŇ - Môj pán mojou silou je  
  

 

 
 

 

1. PIESEŇ   
    VYLOŽENIE EUCHARISTIE  
    MODLITBA  
 
2. MEDITÁCIA   (niekto z mladých) 

Prorok Izaiáš hovorí o skúsenosti s volaním Boha toto: „ Potom som počul hlas 
Pána, ktorý hovoril: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli 
mňa!“  (Izaiáš 6,8) 

Aj ja som sa dnes rozhodol, že prídem do priestoru v ktorom  verím, že ťa stretnem 
Pane. V hĺbke svojej duše napriek všetkým ponukám sveta chcem hlbšie poznať            Tvoju 
jasnú, láskyplnú Tvár, lebo viem, že jedine Tvoja Láska mi ukáže pravú cestu pre  moje 
vnútro. Chcem sa, Pane ponoriť do Tvojho myslenia o mne, o smerovaní, o mojom šťastí, 
chcem sa nájsť v Tebe, nájsť seba samého v Tvojej neutíchajúcej túžbe  naplniť môj život 
Tebou samým, lebo Ty si mojou najhlbšou podstatou.  
Som s tebou v mojom vnútri v hlbokom tichu. Vidíš jasne všetko, čo sa vo mne odohráva. 
Viem, že ma chceš obdarovať vnútorným pokojom a stabilitou. Ty si zmysel môjho bytia, 
lebo tak si ma stvoril. Dovoľujem Ti dnes aby si vstúpil do môjho  života, do tých miest 
v sebe, kam som ťa ešte nepustil.  

 Pane, tu som, hovor, počúvam Ťa, otváram ti svoje srdce, aby si vo mne mohol 
konať veľké veci, aby si sa mohol cezo mňa zjavovať iným.  Som smädný po Tebe. To je 
jediný spôsob, ktorým ti môžem opísať moju lásku. Chcem, aby si vo mne dýchal. Aby si 
ma premieňal. Amen 

ADORÁCIA S MLADÝMI  

NA ROZLIŠOVANIE POVOLANIA S PÍSANÍM LISTU JEŽIŠOVI  
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3. MODLITBA - HĽADÁM  ČLOVEKA   (číta  kňaz, jemná hudba pod text) 

Zostaň so mnou ja naplním tvoje srdce.  Urobím ťa novým človekom. Nepochybuj 
o mojom  milosrdenstve, o tom, že moje srdce je pre teba stále otvorené,       o mojej túžbe 
odpustiť ti. Dám zmysel tvojim ranám – so mnou v nich  nájdeš múdrosť. Zostaň tu, predo 
mnou. Túžim  žehnať ti a žiť môj život v tebe.  
 
Hľadám človeka, ktorému  môžem  položiť ruku na rameno a povedať mu “Poď”!                        
A potom zase: “Choď a dosvedčuj!” 
Hľadám človeka, ktorého si môžem vybrať – vyvoliť spomedzi mnohých  a darovať mu 
plnú dôveru... 
Hľadám človeka, ktorý túži  byť mojou predĺženou existenciou  na zemi... 
Hľadám človeka, ktorý bude mať odvahu denne prežiť vlastné malé obrátenie...vlastnú 
premenu... 
Hľadám človeka,  ktorý bude načúvať, keď vyslovím jeho meno... 
Hľadám človeka, cez ktorého môžem zjaviť iným svoju tvár.... 
Hľadám človeka, v ktorom môžem konať to, čo chcem...  
Hľadám človeka, ktorý dokáže s ostatnými žiť, pracovať, plakať , smiať sa, ....  
Hľadám človeka, ktorého ruky by som mohol použiť na to aby som žehnal.... 
Hľadám človeka, ktorý bude kráčať po mojich cestách a zanechá za sebou bezpečné                 
a spoľahlivé stopy...,ktoré možno nasledovať... 
Hľadám človeka, ktorý vo chvíľach krízy  neopustí  dar, ktorý som mu dal, ........ 
Hľadám človeka, ktorý bude so mnou hovoriť rád, reálne a vážne, bez masiek... 
Hľadám  človeka , ktorý  rád pozerá do zrkadla mojej tváre, aby v nej spoznal svoju 
skutočnú tvár... 
Hľadám človeka, ktorý bude ochotný dať a stratiť svoj život, aby ho vo mne našiel... 
Hľadám človeka, ochotného dať mi svoj život celkom k dispozícii... 
Hľadám človeka....     
 
Čo urobíš, ak teraz vyslovím tvoje meno?...  
Čo ak si vyberiem teba? Ak ti poviem :  
Poď ...  Zanechaj ... Nasleduj ... Choď ... Ohlasuj...  
 
PIESEŇ 
 
4.  MEDITÁCIA (niekto z mladých) 

Tu som Bože pred tebou, taký aký som – s mojou nádejou, s mojou radosťou,                 
s mojím hnevom, únavou... Pomôž mi vidieť, čo by si mi chcel teraz ukázať, počuť, čo by si 
mi chcel teraz povedať, cítiť, že ideš so mnou a zostaneš pri mne. 
Taký som teraz pred tebou. Ty, Boh lásky, požehnaj ma, keď počujem tvoje volanie,   
keď ma tvoj hlas k niečomu  pozýva, keď ma tvoj Duch pohýňa k premene,                             k 
rozhodnutiu na odchod a na nový začiatok.  
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Ty, Boh lásky, sprevádzaj a ochraňuj ma, keď utekám od závislostí, keď zanechám 
dobre vychodené cesty, keď sa s vďačnosťou pozriem dozadu. 

Ty, Boh lásky, obráť ku mne svoju tvár, keď zanechám bludné cesty, keď ma 
prepadne strach,  keď ma unavia okľuky, keď hľadám smer  v búrkach, neistý a zmätený.  

Ty, Boh lásky,  zasvieť na moju cestu, keď ma spútava bezradnosť, keď prídem do 
cudzej krajiny, keď sa odvážim na nové kroky na mojej ceste  do môjho vnútra, do mojej 
najhlbšej svätyne, kde si Ty – moja najhlbšia podstata, môj najstabilnejší a najistejší bod. 
Amen 
 
5. UVEDENIE DO DYNAMIKY PÍSANIA LISTU 

 (Pri písaní listu môže byť jemná inštrumentálka, mladým rozdáme papier, pero a 
vytlačené nižšie uvedené otázky, podľa ktorých píšu list Ježišovi. )  

Rozpoznávať povolanie je časom  načúvania,  čas hľadania, čas odvážneho 
kladenia otázok Bohu, sebe, človeku skúsenému vo viere..., v tichu i nahlas. Je to čas 
reálnej modlitby, hlbokého stretnutia s Bohom vo svojom vnútri. Je to čas odvážnych, 
pravdivých a úprimných odpovedí, ktoré môžete teraz v tichu pred eucharistickým Kristom 
napísať Jemu formou listu. Potom vložíte do obálky a odovzdáte Jemu pred oltár, každý 
osobne tak ako dopíše. Nemusíte sa podpisovať celým menom. Stačí vaše krstné meno, 
alebo sa môžete podpísať birmovným, aby ste mali istotu bezpečia a mohli písať úplne 
pravdivo. Vaše listy budú vložené do ....  
 
Napíš teraz Ježišovi  osobne a úprimne list, ktorý bude tvojou modlitbou pravdy podľa 
týchto otázok: (Tieto otázky je možné mladým vytlačiť a poskytnúť 
 

 Vyznaj mu aký je On - Tvoj Ježiš pre teba, aký je tvoj Boh s ktorým žiješ ? 
 Komu patrí v tejto chvíli tvoj život?................................................................ 
 Napíš mu, komu, alebo čomu teraz slúžiš? .................................. 
 Kto, alebo čo je teraz tvojim osobným pánom?............................................... 
 Čo je na vrchole pyramídy tvojich hodnôt čo hýbe tvojim životom?.............. 
 Napíš, aké dary ti Boh dal, aby si sa nimi stal darom pre iných a ako to chceš 

prakticky urobiť, aby boli darom?..................................................................... 
 Aké sú tvoje najhlbšie túžby a potreby?  Kam ťa chcú viesť či kam ťa vedú? 
 V akom povolaní a poslaní si sám seba vieš predstaviť a akú máš predstavu                       

o darovaní celého svojho života? .................................................................... 
 Napíš Bohu o svojich neistotách, obavách, o svojom strachu v 

rozhodovaní...................................................................................................... 
 Ako funguje prakticky tvoja harmónia lásky k Bohu, k sebe a k ostatným? 
 K akej osobnej premene ťa Boh konkrétne pozýva?  
 Prejav mu svoju vďačnosť.... pros ho, aby si poznal plán, ktorý s Tebou má...   

 
Polož  tento napísaný  list pred Eucharistického Krista.  (Každý osobne zanesie list 
Ježišovi) 
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6. MODLITBA  (niekto z mladých)  
 
Odovzdávam ti, Pane,  svoj život; urob ho plodným. 
Odovzdávam ti, Pane, svoju vôľu; urob ju identickú s tvojou. 
Vezmi si moje ruky;  urob ich objímajúcimi. 
Vezmi si moje srdce; rozpáľ ho. 
Vezmi si moje nohy;  nech sa nikdy neunavia. 
Vezmi si moje oči;  urob ich priezračnými.  
Vezmi si moje sivé chvíle;  urob ich novými. 
Vezmi si moju únavu; urob ju svojou. 
Vezmi si moje chodníčky; urob ich svojou cestou. 
Vezmi si moje lži; urob ich pravdou. 
Vezmi si moje zomieranie; urob ho životom. 
Vezmi si moju poslušnosť; urob ju mojou slobodou.  
Vezmi si moju prázdnotu;  naplň ju sebou. 
Vezmi si moju rodinu;  urob ju svojou. 
Vezmi si mojich priateľov;  urob ich svojimi. 
Vezmi si moju ženskosť; urob ju jemnocitnou a materskou 
Vezmi si moju mužskosť; urob ma ochrancom 
Vezmi si moje hriechy;  môj nedostatok lásky, moje neustále sklamania.  
Všetko to premeň.  
Vezmi si moje kríže  a pomôž mi nájsť v nich múdrosť. 
Obnov ma v dávaní,  v radosti darovania, v ochote  odovzdať svoj život, 
Aby sa môj život stal darovaným dobrom pre iných. 
 
 
7. PANE, TY SI MA UCHOPIL (niekto z mladých) 
 
Pane, ty si ma uchopil a ja ti neviem odporovať.  
Utekal som pred tebou, ale ty si ma sledoval. 
Šiel som okľukou, no ty si to poznal a predbehol si ma. 
Bránil som sa, no ty si zvíťazil.  
Tu som, Pane, povedal som ÁNO,  udychčaný, premožený, skoro proti svojej vôli. 
Triasol som sa ako porazený, vydaný napospas víťaza. 
A tvoje oči pozreli na mňa s láskou. 
Už sa to stalo, Pane, nikdy na to  nezabudnem. 
V jedinom okamihu si ma získal, v jedinom okamihu si sa ma zmocnil. 
Všetky moje pochybnosti si zmietol a moje obavy zmizli. 
Spoznal som ťa bez videnia, cítil som ťa bez dotknutia, chápal som ťa bez počutia. 
Už sa to stalo, Pane, viac na Teba  nezabudnem, lebo si si ma poznačil ohňom svojej lásky. 
Teraz viem, že si tu, dýcham v Tebe  pokojne a tvoja láska ma obklopuje zo všetkých strán,  
z vonka i zvnútra. Stačí, keď zdvihnem oči duše k tebe a stretnem sa s tvojím pohľadom. 
Rozumieme si.  Spočinuli sme v sebe navzájom. 
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Vďaka ti, Pane, že občas ma zaplavíš ako morský príboj, keď zakrýva pláž,  
alebo sa ma zmocníš odrazu ako milenec, čo v náruč zovrie milovanú, 
a v tvojom spočinutí už nemôžem ďalej, zostávam v Tebe.  
Vládni mi Pane, vládni mi. Rozjasni nado mnou svoju tvár a požehnaj ma, požehnaj ma 
Pane. Neodídem, kým ma nepožehnáš.  
 
PIESEŇ  
 
8. EUCHARISTICKÉ POŽEHNANIE  
 
9. ZÁVEREČNÁ MODLITBA (kňaz) 

Pane v každom povolaní, v kňazstve, manželstve, zasvätenom živote, alebo ako 
slobodný, môj  život bude mať v Tebe zmysel, len ak ma urobíš  darom, ak budem mať 
odvahu, dať sa k dispozícii stať s a darovaným dobrom  pre druhých. Pane, je jedno čím 
budem, hlavne nech robím to, k čomu si ma ty povolal.  Nie čo ja chcem, ale to, čo chceš 
ty cezo mňa. Amen. 

 
PIESEŇ 
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12/05/2019 - Ufficio Nazionale per la pastorale delle vocazioni 

56a Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 4° Domenica di Pasqua 12 Maggio 2019 

 

„Niet väčšej radosti, než riskovať život pre Pána! Osobitne vám mladým chcem povedať: nebuďte 

hluchí na volanie Pána! Ak vás volá na túto cestu, nesťahujte veslá do loďky a dôverujte mu. 

Nenechajte sa nakaziť strachom, ktorý nás paralyzuje pred vysokými končiarmi, ktoré nám ponúka 

Pán. Vždy si pamätajte, že tým, ktorí zanechajú siete a loďku, aby ho nasledovali, Pán sľubuje radosť 

nového života, ktorá vrchovato napĺňa srdce a oduševňuje na ceste.“ 

 

 

 

Milé sestry a milí bratia, 

po intenzívnej a plodnej synode o mládeži v októbri minulého roka sme pred krátkym časom oslávili 

34. svetový deň mládeže v Paname. Tieto dve významné udalosti umožnili Cirkvi počúvať hlas Ducha 

Svätého a načúvať aj životu mladých ľudí, ich otázkam, slabostiam, ktoré na ne doliehajú, nádejam, 

ktoré v sebe nosí. 

V tento deň modlitieb za povolania by som sa chcel zamyslieť nad témou, o ktorom sme hovorili s 

mladými v Paname, a síce že Pánovo povolanie nás robí nositeľmi zasľúbenia a žiada od nás odvahu 

riskovať s ním a pre neho. Spolu s vami by som sa chcel zamyslieť nad úryvkom evanjelia, ktorý líči 

povolanie prvých učeníkov pri Galilejskom jazere (Mk 1,16-20), a tak sa krátko zastavil pri dvoch 

bodoch: zasľúbenie a risk. 

Dvojica bratov - Šimon a Ondrej spolu s Jakubom a Jánom - odvádzajú svoju každodennú rybársku 

prácu. Toto namáhavé remeslo ich naučilo poznať zákony prírody, s ktorými často musia  zápasiť, 

keď sa zdvihne silný protivietor a loďka sa zmieta na vlnách. Ťažkú námahu niekedy oplatí hojný 

úlovok, inokedy celonočná snaha nestačí k naplneniu sietí a k brehu sa vracajú unavení a sklamaní. 

V takýchto životných situáciách sa bežne ocitá každý z nás, reaguje na túžby svojho srdca, dúfa v 

plody svojho snaženia, vydáva sa na "more" možností, aby našiel správny smer, ktorý môže uhasiť 

jeho smäd po šťastí. Niekedy sa tešíme dobrému úlovku, inokedy sa, naopak, musíme vyzbrojiť 

odvahou, aby sme ovládli loďku zmietanú vlnami alebo aby sme sa vyrovnali s frustráciou nad 

prázdnou sieťou. Ako v príbehu každého povolania aj v tomto dochádza k stretnutiu. Ježiš stretáva 

na svojej ceste rybárov a pristúpi k nim ... Rovnako tak tomu bolo, keď sme stretli človeka, s ktorým 

sme sa rozhodli zdieľať život v manželstve, alebo keď sme zažili fascináciu zasväteným životom: 

prekvapujúce stretnutia, v ktorom sme zahliadli zasľúbenie radosti schopné naplniť náš život. Tak to 

bolo v ten deň pri Galilejskom jazere: Ježiš ide v ústrety rybárom, 

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA NA 56. SVETOVÝ DEŇ 

MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA 
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Božie povolanie teda nenarušuje našu slobodu, nevytvára klietku, nenakladá na nás bremeno. 

Naopak, povolanie je láskyplná iniciatíva, ktorou nám Boh vychádza v ústrety a pozýva nás k veľkému 

plánu, chce, aby sme sa stali jeho súčasťou, odkrýva nám širšie obzory mora a hojného lovu. 

Boh si totiž želá, aby sme nežili uväznení vo všednosti, neobmedzia v každodenných zvyklostiach a 

nezostali ľahostajní k rozhodnutiam, ktoré by mohli dať nášmu životu zmysel. Pán nechce, aby sme 

rezignovali a žili každodenný život v presvedčení, že vlastne neexistuje nič, do čoho by sme mali vložiť 

svoje sily a nadšenie, čím by sme mali odpovedať na vnútorný nepokoj a hľadať nové trasy pre našu 

plavbu. Pán chce, aby sme objavili, že každý z nás je osobne povolaný k niečomu veľkému, preto nám 

niekedy dá zažiť "zázračný rybolov". Náš život nemá zostať chytený v sieťach chýbajúceho zmyslu a 

všetkého, čo umŕtvuje srdce. Krátko povedané, povolanie je pozvanie nezostať stáť na brehu so 

sieťami v ruke, ale vydať sa za Ježišom cestou, ktorú pripravil pre nás, pre naše šťastie, pre dobro 

tých, ktorí sú okolo nás. 

Prijatie tohto pozvania samozrejme vyžaduje odvahu a riziko rozhodnutia. Prví učeníci, ktorých Ježiš 

povolal k veľkému ideálu, "ihneď nechali siete a nasledovali ho" (Mk 1,18). Aby sme prijali Pánovo 

povolanie, je teda potrebné sa úplne dať napospas a postaviť sa doteraz neznámej výzve. Treba 

opustiť všetko, čo by nás viazalo k našej malej loďke a bránilo by nám definitívne sa rozhodnúť. Je 

vyžadovaná odvaha, ktorá nás vedie k objavu Božieho plánu s naším životom. Keď sa pred nami 

otvoria obzory širokého mora povolania, nemôžeme zostať v bezpečí svojej loďky a opravovať siete, 

ale uveriť Pánovmu zasľúbeniu. 

Mám na mysli predovšetkým povolanie ku kresťanskému životu, ktoré dostane každý v krste. Toto 

povolanie nám pripomína, že náš život nie je dielo náhody, ale dar od Pána pre milované deti 

zhromaždené v cirkevnej rodine. Kresťanský život sa rodí a rozvíja práve v cirkevnom spoločenstve, 

predovšetkým skrze liturgiu, vedúcu k počúvaniu Božieho slova a k milosti sviatostí. Už od raného 

veku sa učíme umeniu modlitby a bratskému zdieľaniu. Cirkev je našou matkou práve preto, že nám 

dáva nový život a vedie nás ku Kristovi; máme ju teda milovať, aj keď na jej tvári zaznamenáme vrásky 

slabosti a hriech. Máme prispieť k tomu, aby bola krajšia a žiarivejšia a mohla byť svedectvom Božej 

lásky pre svet. 

Kresťanský život sa následne konkretizuje v rozhodnutiach, ktoré dávajú istý smer našej plavbe a 

prispievajú k šíreniu Božieho kráľovstva v spoločnosti. Myslím napríklad na rozhodnutie uzavrieť 

sviatostné manželstvo a vytvoriť rodinu, alebo na iné povolania spojené so svetom práce a profesie, 

na aktivity v oblasti charity a solidarity, na úlohy v spoločnosti a politike atď. Toto povolanie z nás 

robí nositeľa zasľúbenia dobra, lásky a spravodlivosti nielen pre nás, ale aj pre spoločnosť a kultúru, 

v ktorej žijeme a ktorá potrebuje odvážnych kresťanov a ozajstných svedkov Božieho kráľovstva. 

Pri stretnutí s Pánom môže niekto vnímať povolanie k zasvätenému alebo kňazskému životu. Pocítiť 

povolanie stať sa "rybármi ľudí" na lodičke cirkvi, v úplnom sebadarovaní a v záväzku vernej služby 

evanjeliu a bratom, znamená objav, ktorý vyvoláva nadšenie aj strach. Takéto rozhodnutie znamená 

riskovať a opustiť všetko pre nasledovanie Pána a úplne sa mu zasvätiť, aby sme sa stali 

spolupracovníkmi na jeho diele. Rozhodnutiu môžu brániť rôzne vnútorné prekážky, v 

sekularizovanom prostredí, kde zdanlivo už nie je miesto pre Boha a pre evanjelium, môžeme stratiť 

odvahu a prepadnúť "únave nádeje" (Homília pri svätej omši s kňazmi, zasvätenými, laickými 

hnutiami, Panama 26. januára 2019) . 
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Nie je však väčšia radosť, než dať svoj život napospas pre Pána! Zvlášť vám, mladým ľuďom, by som 

rád povedal: Nebuďte hluchí k Pánovu volaniu! Keď vás povolá k tomuto životu, nestiahnite veslá do 

loďky, ale dôverujte mu. Nenechajte sa premôcť strachom, ktorý nás paralyzuje pri pohľade na 

vrcholy, ktoré ukazuje Pán. Majte vždy na pamäti, že tým, ktorí opustia siete a loďku, aby ho 

nasledovali, sľúbil Pán radosť nového života, ktorá napĺňa srdce a dodáva elán krokom. 

Drahí, spoznať svoje povolanie a dať životu správny smer nie je vždy jednoduché. Je preto potrebné, 

aby sa celá Cirkev, kňazi, rehoľníci, pastorační asistenti, vychovávatelia, snažili ponúknuť zvlášť 

mladým ľuďom príležitosť k načúvanie a k poznávaniu povolania. Je potrebná pastorácia mládeže a 

pastorácia povolaní, ktorá pomôže objaviť Boží plán, zvlášť prostredníctvom modlitby, rozjímania 

Božieho slova, skrze eucharistickú adoráciu a duchovné sprevádzanie. 

Počas Svetových dní mládeže v Paname viackrát zaznelo, že je potrebné sa pozerať na Pannu Máriu. 

Aj v živote tohoto dievčaťa bolo povolanie zasľúbeniami rizikom. Jej poslanie nebolo ľahké, napriek 

tomu však nedovolila strachu, aby mal hlavné slovo. Jej "áno" bolo áno toho, kto sa chce darovať a 

riskovať, kto chce dať všetko v stávku bez akejkoľvek záruky, len s jedinou istotou, že je nositeľom 

zasľúbenia. Pýtam sa každého z vás: Uvedomujete si, že ste nositeľmi zasľúbenia? Aké zasľúbenie, 

ktoré nosím v srdci, mám naplniť? Pannu Máriu čakalo bezpochyby náročné poslanie, ale ťažkosti 

neboli dôvodom na to, aby povedala "nie". Áno, prišli komplikácie, nie však také komplikácie, ktoré 

vyvstávajú, keď nás ochromí zbabelosť, pretože nemáme všetko nalinkované a zaistené dopredu 

(Vigilie s mládežou, Panama 26. januára 2019). 

Spojme sa v tento deň v modlitbe a prosme Pána, aby nám ukázal svoj láskyplný zámer s naším 

životom, aby nám dal odvahu riskovať na ceste, ktorú pre nás od začiatku zamýšľal. 

Vo Vatikáne 31. januára 2019, v deň pamiatky sv. Jána Bosca 

FRANTIŠEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://povolania.kbs.sk/


 
 

27 

 

 Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS http://povolania.kbs.sk/ pastoraciapovolanisk@gmail.com 

 

 

 

 

Pápež František v posolstve k 56. svetovému dňu modlitieb za duchovné 

povolania: 

 

„Drahí, spoznať svoje povolanie a dať životu správny smer nie je vždy 

jednoduché. Je preto potrebné, aby sa celá Cirkev, kňazi, rehoľníci, pastorační 

asistenti, vychovávatelia, snažili ponúknuť zvlášť mladým ľuďom príležitosť k 

načúvanie     a k poznávaniu povolania. Je potrebná pastorácia mládeže a 

pastorácia povolaní, ktorá pomôže objaviť Boží plán, zvlášť prostredníctvom 

modlitby, rozjímania Božieho slova, skrze eucharistickú adoráciu a duchovné 

sprevádzanie.“ 
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