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"Pán nás volá aj dnes, aby sme ho nasledovali.
Nesmieme čakať, kým budeme dokonalí,
aby sme mu veľkodušne odpovedali naším „hľa, tu som“,
ani sa nesmieme ľakať našich hraníc a našich hriechov,
ale máme s otvoreným srdcom poslúchnuť Pánov hlas.
Počúvať ho, rozlišovať naše osobné poslanie
v Cirkvi a vo svete, a napokon ho prežívať
v každý deň, ktorý nám Pán dáva."
(Z posolstva na 55. Svetový deň modlitieb za duchovné povolania)
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ÚVOD .

Každoročne slávime, pred Nedeľou Dobrého pastiera, Týždeň
modlitieb za duchovné povolania. Osobitne v tento čas myslíme vo
svojich modlitbách na nové povolania do kňazského a rehoľného
stavu.
V mnohých farnostiach je zaužívaná prax, predovšetkým
každý prvý štvrtok mesiaca, modliť sa na tento úmysel. Aj táto
modlitebná pomôcka chce napomôcť rozvoju tejto praxe.
Nájdete v nej predovšetkým modlitby, ktoré sa dajú použiť
v spomínanom Týždni, ale určite sa dajú vhodne použiť aj v iné
dni. Prípadne sa dajú skombinovať aj s ďalšími modlitbami,
ktoré sa tu nachádzajú. Väčšina z nich je prevzatá z posolstiev
pápežov k Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania, ktoré
každoročne

uverejňujú

a

z

materiálov,

ktoré

pripravila

Subkomisia pre pastoráciu povolaní a semináre pri KBS.
Súčasťou tejto brožúrky sú aj plagáty, ktoré sa dajú použiť
napr. na nástenke v kostole, alebo v škole, či pastoračnom
centre... V elektronickej podobe, tak brožúrka, ako aj plagáty, sú
k

dispozícii

na

webovej

stránke

Kňazského

seminára

(ks.kapitula.sk v časti Pastorácia povolaní). Nájdete tu aj
mnohé ďalšie užitočné odkazy a materiály, ktoré vám môžu byť
nápomocné pri pastorácii duchovných povolaní.
Martin Majda
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PONDELOK
ZA RODINY – KTORÉ SÚ MALÝMI SPOLOČENSTVAMI
CIRKVI, HNIEZDAMI POVOLANIA
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:
Otče, daj aby sa v našich rodinách zrodili mnohé sväté
povolania na kňazstvo, ktoré budú udržiavať živú vieru
a

uchovajú

vďačnú

spomienku

na

tvojho

Syna

Ježiša

prostredníctvom ohlasovania jeho slova a vysluhovania sviatostí,
ktorými neustále obnovuješ svojich veriacich. Daj nám svätých
služobníkov tvojho oltára, aby boli pozornými a horlivými
strážcami

Eucharistie.

Povolaj

si

služobníkov

tvojho

milosrdenstva, ktorí prostredníctvom sviatosti zmierenia budú
rozširovať radosť z tvojho odpustenia. Učiň, Otče, aby Cirkev
s radosťou prijala mnohé vnuknutia od Ducha Svätého,
a ochotne sa riadila jeho usmerneniami, starala sa o povolania do
kňazskej služby a rehoľného života. Pomáhaj biskupom, kňazom,
diakonom,

zasväteným

osobám

a

všetkým

pokrsteným

v Kristovi, aby verne plnili svoje poslanie v službe evanjeliu. O to
ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.
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UTOROK
ZA MLÁDEŽ HĽADAJÚCU ALEBO ROZHODUJÚCU SA
PRE SVOJE POVOLANIE V CIRKVI
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 ich
neodradí v odhodlaní nasledovať ťa kamkoľvek ich povedieš.
Naplň ich nekončeným milosrdenstvom nebeského Otca, ktorý
i teba poslal, aby sme mali život, a mali ho v hojnosti. Lebo ty si
Boh a žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov. Amen.
Modlitba:
Pane Ježišu Kriste, ty sám sprevádzaš každého povolaného.
Prosíme ťa za tých, ktorí hľadajú, alebo sa rozhodujú pre
duchovné povolanie v tvojej Cirkvi. Udeľ im všetky potrebné
milosti, vzdiaľ od nich všetky pokušenia a posilňuj ich
vo svätosti, aby ochotne a oddane poznávali teba, odpovedali
v dôvere na tvoje volanie a postupne sa pripravovali na dôstojnú
službu v tvojej Cirkvi. Ukáž im zmysel a hodnotu povolania, aby
ťa sami čoraz viac milovali a zjednocovali sa s tebou. Ty žiješ
a kraľuješ na veky vekov. Amen.
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STREDA
ZA ZASVÄTENÉ ŽENY – REHOĽNÍČKY
A ZA DIEVČATÁ
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

prítomnosti

tvojho

kráľovstva

uprostred nás. Daj, aby mnohé dievčatá mali aj dnes odvahu
nasledovať tvoj hlas a pochopili zmysel úplného darovania sa
tebe. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Modlitba:
Duchu Svätý, ty si pripravil obdivuhodnú životnú cestu
Panne Márii. Prosíme ťa, vzbuď v dušiach mnohých dievčat
túžbu kráčať v jej šľapajach. Ukáž im krásu zasväteného života
a neporovnateľné šťastie z bezvýhradného darovania sa Bohu.
Daj, aby počuli hlas Pána, ktorý ich volá a naplň ich
veľkodušnosťou, aby ochotne šli za týmto hlasom.
Osvieť ich, aby jasnejšie poznali Krista, ktorý túži po ich
láske; aby lepšie poznali situáciu vo svete, ktorý tak veľmi
potrebuje duše vždy ochotné slúžiť s evanjeliovou láskou.
Prosíme i teba naša nebeská Matka, zhromažďuj okolo
seba Bohu zasvätené duše a vlievaj im tú radosť, ktorú si mala,
keď si žila svoj život v úzkom spojení s Kristom - Vykupiteľom
všetkých ľudí. Amen.
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ŠTVRTOK
ZA ZASVÄTENÝCH MUŽOV – REHOĽNÍKOV
A ZA CHLAPCOV
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 tvojho Syna, 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, čistoty a poslušnosti. Vzbudzuj v mnohých
mladých chlapcoch túžbu po úplnom zasvätení sa tebe. Lebo ty
žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.
Modlitba:
Pane Ježišu Kriste, Spasiteľ sveta, večný Pastier, vrúcne ťa
prosíme: Volaj čím viacerých do kňazského a rehoľného stavu,
aby sa rozmnožil počet robotníkov tvojej Cirkvi. A tých, ktorých
si si vyvolil, nech rozohňuje horlivosť za tvoju česť a spásu sveta.
Tvoja milosť nech ich posväcuje a tvoj duch nech ich posilňuje
vo všetkých protivenstvách. Pane Ježišu, daj nám kňazov
a rehoľníkov podľa tvojho Srdca. Amen.
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PIATOK
ZA MISIONÁROV A ZA DOBROVOĽNÍKOV
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 i po misionárskom
povolaní. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Modlitba:
Ježišu, ty si povedal svojím prvým učeníkom: "Poďte za
mnou!" a oni sa stali tvojimi apoštolmi vo svete. Veď všetkých,
ktorí sa snažia rozoznať tvoje volanie vo svojom živote, aby
pozorne načúvali tvojmu hlasu. Osvieť ich vnútro, aby ťa ešte
lepšie poznali a mali odvahu odpovedať ti - áno - z hĺbky svojho
srdca. Podopieraj ich kroky na tejto ceste, ktorá môže viesť
i k životu zasvätenému misijnej službe. Amen.
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SOBOTA
ZA SLOBODNÝCH – ZA LAIKOV V CIRKVI
I V SEKULÁRNYCH INŠTITÚTOCH
Modlitba:
Dobrotivý Bože, ty si obdaril náš svet radostným posolstvom
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 a všade šírili svojím príkladom i povzbudivým
slovom krásu evanjeliovej zvesti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Modlitba:
Pane Ježišu, ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov
a urobil si ich rybármi ľudí, tak opakuj aj dnes svoje láskavé
pozvanie: Poď a nasleduj ma! Daruj mladým chlapcom
a dievčatám milosť ochotne odpovedať na tvoj hlas.
Podporuj v apoštolských námahách našich biskupov,
kňazov, zasvätené osoby, i laikov. Daj vytrvalosť všetkým, ktorí
sa usilujú uskutočňovať ideál života zasväteného tvojej službe.
Prebuď v našich spoločenstvách i misionársku horlivosť. Pošli,
Pane, robotníkov na svoju žatvu a nedovoľ, aby ľudstvo
zablúdilo

pre

nedostatok

pastierov,

misionárov

a osôb

zasvätených službe evanjelia. Mária, Matka Cirkvi, príklad
každého povolania, pomáhaj nám odpovedať - áno - Pánovi,
ktorý nás volá spolupracovať na Božom pláne spásy. Amen.
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NEDEĽA
ZA KŇAZOV, DIAKONOV, SEMINARISTOV
A MINIŠTRANTOV
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:
Pane Ježišu, ty si povolal svojich apoštolov, aby sa stali
rybármi ľudí. Privádzaj k sebe aj dnes horlivých a šľachetných
mužov a urob z nich svojich učeníkov. Vlož do ich duší svoju
túžbu po vykúpení celého ľudstva, otvor im pohľad na všetky
kraje, kde toľko ľudí usilovne hľadá svetlo pravdy a teplo lásky.
Nech počúvajú tvoj hlas a pokračujú v tvojom diele spásy
na zemi, nech utvárajú tvoje tajomné telo, Cirkev, a nech sa stanú
soľou zeme a svetlom sveta (Mt 5,13-14).
Pane,

daj

aj

mnohým

naším

miništrantom

účasť

na povolaní, ktoré pramení z tvojej lásky. Daj im túžbu
po dokonalosti, ku ktorej nás volá evanjelium, a priveď ich
k tomu, aby sa zo všetkých síl a s celou vrúcnosťou svojej lásky
dali do služieb Cirkvi a podali pomocnú ruku tým, čo potrebujú
pomoc. Amen.
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MODLITBY .
ZA POVOLANIA

Viera, láska a obeť
Modlime sa, aby Pán „dal väčšiu vieru“
(Lk 17, 5) našim kresťanským spoločenstvám,
najmä tým, ktoré on povolal alebo povolá do svojej služby.
Modlime sa slovami apoštola Pavla, aby
„Kristova láska“ (2 Kor 5, 14) znovu prebúdzala
Božie povolanie v mnohých charakterných
mladých ľuďoch aj v iných šľachetných
a usilovných dušiach. Nech pohýna k rozhodnutiu
váhavých a zachováva vo vytrvalosti
tých, čo už odpovedali áno na jeho volanie.
Modlime sa, aby mali všetci silu a ochotu,
a ako trpiaci Kristus nehľadali svoju vôľu, ale
Otcovu (Lk 22, 42), keď on dopustí, aby sa
ťažkosti a obety spojili so vzácnym darom jeho
povolania. Nech ich vždy posilňuje veľkonočná
radosť z Kristovho vzkriesenia.
Amen.
Pápež sv. Pavol VI. v roku 1977
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Pane, prosíme ťa
Pane, ty nás osvecuješ a povzbudzuješ svojím slovom.
Prosíme ťa za tých, čo nasledovali tvoje povolanie.
Prosíme ťa za tvojich biskupov, kňazov a diakonov,
aj za rehoľníkov zasvätených tebe, za bratov
a sestry na misiách a za tých veľkodušných laikov,
ktorí sú činní v službe pre dobro tvojej svätej Cirkvi.
Podopieraj ich v ťažkostiach,
posilňuj v bolestiach, pomáhaj im v samote,
chráň ich v prenasledovaní, udržuj ich vo vernosti!
Prosíme ťa, Pane, za tých, čo otvárajú svoje srdce
tvojmu povolaniu a sú pohotoví ho nasledovať.
Nech ich tvoje slovo osvieti,
nech ich tvoj príklad priťahuje,
nech im tvoja milosť pomáha
viesť spoločenstvá zasvätených
v tvojej službe a v poslaní misionárov.
Pane, nech tvoje slovo vedie a podopiera všetkých,
aby vedeli podporovať a nasmerovať bratov
rozhodnou silou lásky,
ktorá pochádza od teba a len ty ju môžeš darovať.
Amen.
Pápež sv. Pavol VI. v roku 1978
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Pane, daj nám účasť na tvojom živote
Pane Ježišu, dobrý Pastier,
ty si položil svoj život, aby všetci mali život,
daj nám, veriacemu spoločenstvu na celom svete,
účasť na tvojom živote a urob nás hodnými
svedčiť o ňom a ohlasovať ho iným.
Pane Ježišu, daj účasť na tvojom živote
všetkým osobám zasväteným službe Cirkvi pre teba
a urob ich šťastnými v ich odovzdaní sa,
neúnavnými v ich službe,
veľkodušnými v ich obete.
Nech svojím príkladom otvoria srdcia ďalších,
ktorí začujú tvoje volanie a budú ho nasledovať.
Pane Ježišu, daj účasť na tvojom živote
kresťanským rodinám, aby ich členovia boli
verní vo viere a v službe tvojej Cirkvi
a takto pomáhali rásť a rozvíjať sa
novým zasväteným povolaniam.
Pane Ježišu, daj účasť na tvojom živote všetkým,
najmä mladým chlapcom a dievčatám,
ktorých voláš do svojej služby, daj im svoje
svetlo pri rozhodovaní, pomáhaj im vytrvať
vo vernosti a odvážne darovať svoj život podľa
tvojho príkladu – aby všetci mali život.
Amen.
Pápež sv. Ján Pavol II. v roku 1982
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Robotníci evanjelia
Ježišu, dobrý Pastier, prijmi našu chválu
a naše pokorné poďakovanie za všetky povolania,
ktoré skrze pôsobenie tvojho Ducha
dávaš svojej Cirkvi v každom čase.
Podporuj biskupov, kňazov, misionárov
i všetky zasvätené osoby.
Nech sú príkladom verného života podľa evanjelia.
Daj, nech sú silní a vytrvalí vo svojich ideáloch všetci,
ktorí sa pripravujú na kňazstvo i zasvätený život.
Zväčšuj počet robotníkov evanjelia,
aby ohlasovali tvoje meno všetkým ľuďom.
Ochráň všetkých mladých v našich rodinách a farnostiach.
Daj im veľkodušnosť a ochotu nasledovať ťa.
Obráť aj dnes svoju tvár k nim a povolaj ich.
Daj všetkým povolaným silu opustiť všetko
a vybrať si len teba, ktorý si láska.
Odpusť odmietnutia a nevernosti tých, ktorých si si vyvolil.
Kriste, vypočuj naše prosby skrze príhovor
Preblahoslavenej Panny Márie, tvojej Matky a Kráľovnej
apoštolov. Nech ona, ktorá verila a veľkodušne odpovedala
na tvoje volanie, sprevádza svojou prítomnosťou
a príkladom všetkých, ktorých povoláš
verne slúžiť svojmu kráľovstvu.
Amen.
Pápež sv. Ján Pavol II. v roku 1984
16

Panna Mária, Matka Cirkvi
Na teba sa obraciame, Matka Cirkvi!
Ty si svojím „Staň sa mi podľa tvojej vôle!“
otvorila dvere Ježišovej prítomnosti vo svete,
v dejinách i v dušiach a prijala si povolanie
Najvyššieho v pokornom tichu i vo vernej oddanosti.
Daj, aby veľa mužov i žien zachytilo aj dnes
pozývajúci hlas tvojho Syna, ktorý ich volá:
„Poďte za mnou!“ Daj, nech nájdu odvahu
opustiť rodinu, prácu i svetské záujmy
a nasledovať Krista po ceste, ktorú im otvoril.
Vystri svoju ruku nad misionármi roztrúsenými
po svete, nad rehoľníkmi a rehoľníčkami,
ktorí pomáhajú starým, chorým,
telesne postihnutým, sirotám.
Vystri svoju ruku nad všetkými, ktorí pracujú v škole,
nad spolubratmi a spolusestrami
svetských spoločností, ktorí sú tichým kvasom
dobrých skutkov, nad tými, čo žijú v kláštoroch
a s vierou i láskou prosia za spásu sveta.
Amen.
Pápež sv. Ján Pavol II. v roku 1988
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Pán vinice a žatvy
Otče svätý a všemohúci, ty si Pán vinice a žatvy,
ty dávaš každému spravodlivú odmenu.
Vo svojom pláne lásky povolávaš ľudí, aby s tebou
spolupracovali na spáse sveta. Ďakujem ti za Ježiša Krista,
tvoje živé Slovo, ktorý nás oslobodil od našich hriechov
a je stále medzi nami, aby nás utešoval v našej chudobe.
Veď svoje stádo, ktorému si prisľúbil kráľovstvo. Pošli nových
robotníkov do svojej žatvy a vlož do sŕdc kňazov oddanosť
tvojmu plánu spásy, vytrvalosť v povolaní a svätý život.
Ježišu Kriste, ty si na brehu Galilejského mora
povolal apoštolov a urobil si ich základom Cirkvi
i nositeľmi tvojho evanjelia, posilňuj dnes svoj ľud na jeho ceste.
Vlož odvahu do sŕdc tých, ktorých povoláš,
aby ťa nasledovali na kňazskej ceste alebo v rehoľnom živote,
aby zúrodňovali Božie polia múdrosťou tvojho slova.
Urob ich jednoduchými nástrojmi svojej
lásky v každodennej službe bratom.
Duchu Svätý, ktorý dávaš svoje dary všetkým veriacim,
a najmä tým, čo sú povolaní byť Ježišovými služobníkmi,
pomáhaj mladým objaviť krásu Božieho povolania.
Uč ich pravej ceste modlitby, ktorá sa živí Božím slovom.
Pomáhaj im vidieť znamenia časov, aby boli
vernými hlásateľmi evanjelia i nositeľmi spásy.
Amen.
Pápež sv. Ján Pavol II. v roku 1997
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MODLITBA ZA SEMINARISTOV .
Pane Ježišu, prosíme ťa za našich seminaristov, aby sa
stávali zrelými a na čnosti bohatými osobnosťami podľa tvojho
vzoru. Ty si im adresoval nielen výzvu „Poďte za mnou!“, ale aj
výzvu „Učte sa odo mňa!“ Vlož do ich sŕdc lásku k Božiemu
slovu a k najsvätejšej Eucharistii. Naplň ich srdcia láskou k svätej
Cirkvi, ktorá uchováva a vysluhuje sviatosti spásy. Daj, aby sa
naši seminaristi vo svojej príprave na kňazskú službu stávali deň
čo deň svätejšími. Duchu Svätý, privádzaj našich seminaristov
k vytrvalému a dôslednému nasledovaniu Krista. Amen.
MODLITBA ZA KŇAZOV .
Ježišu, náš najvyšší Kňaz a Učiteľ, žehnaj Svätého Otca,
našich biskupov, kňazov a diakonov. Daj, nech sú kňazi silní
vo viere, svätí v skutkoch, horliví v apoštolskej práci; naplň ich
svätosťou anjelov, silou mučeníkov, vierou vyznávačov. Pomôž
im obracať hriešnikov, osvecovať blúdiacich, učiť tých, ktorí ťa
nepoznajú. Posilňuj ich radosťou v ťažkostiach, trpezlivosťou v
prenasledovaniach, vytrvalosťou v zápasoch. Upevňuj ich v láske
k maličkým, v horlivosti pri vyučovaní mládeže, v milosrdenstve
voči úbohým, v láskavosti voči hriešnikom; žehnaj ich slová,
ktoré hlásajú v tvojom chráme, v katechéze, v spovednici, pri
lôžku chorých. Stráž ich pred zvodmi nepriateľa duší, pred
vplyvom zlých ľudí; daj, aby boli verní v Božej službe a svätí
životom; daj nám, Pane, svätých biskupov, kňazov, diakonov
a rehoľníkov, vzbuď v Božom ľude hojné kňazské a rehoľné
povolania. Amen.
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MODLITBA .
ODOVZDANOSTI
Odovzdávam ti, Pane, svoj život; urob ho plodným.
Odovzdávam ti, Pane, svoju vôľu; pripodobni ju tvojej.
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 slová; urob ich svojimi.
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 pomáhaj mi ich niesť.
Obnov ma v dávaní, v radosti darovania,
v bezhraničnom potešení odovzdať svoj život,
opotrebovať sa v tvojej službe.
Amen.
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ADORÁCIA ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA I..
VHODNÁ PIESEŇ
Kňaz vyloží Oltárnu Sviatosť, ak je vyložená v monštrancii, incenzuje ju.

ÚVOD: Nech je zvelebený Ježiš v Najsvätejšej sviatosti oltárnej.
Od tohoto času až naveky.
Ant. Poďte, klaňajme sa Kristovi, Najvyššiemu pastierovi.
Jasaj na chválu Pánovi, celá zem, *
s radosťou slúžte Pánovi.
S plesaním vstupujte * pred jeho tvár.
Ant. Poďte, klaňajme sa Kristovi, Najvyššiemu pastierovi.
Vedzte, že náš Pán je Boh; †
on je náš stvoriteľ a jemu patríme, *
sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.
Ant. Poďte, klaňajme sa Kristovi, Najvyššiemu pastierovi.
Vstupujte do jeho brán s piesňou chvály †
a do jeho nádvorí s piesňami oslavnými; *
chváľte ho a velebte jeho meno.
Lebo Pán je dobrý; jeho milosrdenstvo trvá naveky *
a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.
Ant. Poďte, klaňajme sa Kristovi, Najvyššiemu pastierovi.
Sláva Otcu i Synu * i Duchu Svätému.
Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky *
i na veky vekov. Amen.
Ant. Poďte, klaňajme sa Kristovi, Najvyššiemu pastierovi.
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Kňazi sú potrební, aby hlásali Božie slovo a udeľovali
sviatosti. Vďaka ich službe sa rodí a rozvíja Boží život v nás.
Rehoľní bratia a sestry im pomáhajú modlitbou a obetavou
prácou v rôznych oblastiach života vo vlasti i v misiách. Títo
ľudia, to sú Kristovi spolupracovníci. Boh im dal milosť
povolania, aby sa zvláštnym spôsobom zasvätili jeho službe.
Preto ťa chceme, Pane Ježišu, aj dnes prosiť o mnohé
a sväté kňazské i rehoľné povolania. Chceme byť otvorení pre
možnosť tvojho daru povolania aj v našej farnosti, ak by si si
povolal práve niektoré z našich detí a mládeže.
Možno tu kľačí aj medzi nami niekto, kto premýšľa nad
duchovným povolaním, možno je to niekto, kto ho ešte spozná.
Prosme Pána za týchto ľudí, aby im Duch Svätý osvietil mysle
a srdcia pre správne rozhodnutie. Ak si myslíš, že aj tebe dáva
Boh túto milosť, modli sa, aby si ju dobre poznal.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA
Svätý apoštol Matúš píše:

"Ježiš

povedal

svojim

učeníkom:

„Žatva

je

veľká,

ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal
robotníkov na svoju žatvu.“
(Mt 9, 37-38)
ALEBO
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Svätý evanjelista Marek píše:

"Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona
a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž
rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás
rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel
trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni
boli na lodi a opravovali siete – a hneď ich povolal. Oni zanechali
svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním."
(Mk 1, 14- 20)
ÚVAHA
Povinnosť napomáhať kňazské povolania sa týka celého
kresťanského spoločenstva, ktoré plní túto úlohu predovšetkým
dôsledným kresťanským životom. V tomto ohľade najviac môžu
urobiť rodiny preniknuté duchom viery, lásky a nábožnosti,
ktoré sa stávajú akoby prvým seminárom, ako aj farnosti, na
ktorých plodnom živote sa zúčastňujú aj mladí ľudia… Všetci
kňazi majú čo najviac prejavovať svoju apoštolskú horlivosť
napomáhaním povolaní a priťahovať srdcia mladíkov ku
kňazstvu - skromnosťou a pracovitosťou svojho radostne
prežívaného života. Svätý koncil však odporúča predovšetkým
tradičné prostriedky tejto spoločnej spolupráce, a to; vrúcne
modlitby, kresťanské pokánie a čoraz dôkladnejšie poučovanie
veriacich o potrebe, povahe a vznešenosti kňazského povolania.
(Optatam totius, 2)
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CHVÍĽA TICHA NA ROZJÍMANIE
Môže sa nechať aj dlhšia chvíľa na súkromné rozjímanie, alebo možno
vložiť modlitbu posvätného ruženca, pieseň a pod.
PROSBY
K.:

Pán Ježiš sa modlil celú noc, po tom, ako si zavolal

učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých nazval
apoštolmi. Prosme ho pokorne a s dôverou za nové duchovné
povolania:
Ľ.:

Prosíme ťa, vyslyš nás.

K.:

Pane Ježišu, daj mladým chlapcom a dievčatám odvahu

počúvať tvoje slová a vo svojom živote ich aj uskutočňovať.
Ľ.:

Prosíme ťa, vyslyš nás.

K.:

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.
Ľ.:

Prosíme ťa, vyslyš nás.

K.:

Pane Ježišu, ty si často chodil do chrámu spolu s Máriou

a Jozefom počúvať slová svojho Otca; prosíme ťa, daj, aby
rodičia často privádzali svoje deti na svätú omšu, čítali doma
svojim deťom zo Svätého písma a takto ich upevňovali
vo viere.
Ľ.:

Prosíme ťa, vyslyš nás.

K.:

Pane

rehoľníkom,

Ježišu,

prosíme

rehoľným

ťa,

sestrám,
24

žehnaj

našim

kňazom,

zasväteným

osobám,

aby medzi sebou vytvárali a budovali spoločenstvá lásky
a pokoja, spoločenstvá živej viery a modlitby.
Ľ.:

Prosíme ťa, vyslyš nás.

K.:

Pane

Ježišu,

povzbuď

všetkých,

ktorí

uvažujú

o kňazskom alebo rehoľnom živote, aby pozorne počúvali tvoje
slová, keď hovoríš: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov
ľudí.“
Ľ.:

Prosíme ťa, vyslyš nás.

K.:

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 nasledovať ťa. Lebo ty žiješ
a kraľuješ na veky vekov.
Ľ.:

Amen.

Môže nasledovať modlitba za duchovné povolania, prípadne
vhodne doplniť Litánie za povolania, pieseň a pod...
MODLITBA ZA POVOLANIA
Pane Ježišu, ako si jedného dňa povolal svojich učeníkov
a urobil si ich rybármi ľudských sŕdc, prosíme ťa, obnovuj svoje
pozvanie aj v súčasnosti prostredníctvom nás. Povolaj koho
chceš. Chceme byť vždy tvojimi vernými spolupracovníkmi.
Odovzdávame ti cestu povolania každého človeka, aby si nás ty
sprevádzal a formoval; a aby sme vytrvali v dobrom až do konca.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.
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MODLITBA NA ÚMYSEL SVÄTÉHO OTCA
Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu...
Modlime sa.
Pane Ježišu Kriste, vypočuj Svätého Otca, pápeža (M...),
svojho

námestníka,

aby

dosiahol

všetko,

o

čo

prosí

v tvojom mene od nebeského Otca. Lebo ty žiješ a kraľuješ na
veky vekov.
Amen.

EUCHARISTICKÁ PIESEŇ A EUCHARISTICKÉ POŽEHNANIE
Ctíme túto sviatosť ... (incenz)
K. : Z neba si im dal chlieb. (Aleluja.)
Ľ.:

Ktorý má v sebe všetku slasť. (Aleluja.)

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.
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ADORÁCIA ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA II. .
(Vhodná najmä pre menšie skupiny, zamerané na rozlišovanie povolania.)

VHODNÁ PIESEŇ
Kňaz vyloží Oltárnu Sviatosť, ak je vyložená v monštrancii, incenzuje ju.

ÚVOD: Nech je zvelebený Ježiš v Najsvätejšej sviatosti oltárnej.
Od tohoto času až naveky.
ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA
Prorok Izaiáš hovorí:

„ Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril: Koho pošlem a
kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa!“
(Iz 6,8)
ÚVAHA
Aj ja dnes prichádzam, Pane, pred tvoju tvár, aby som sa
mohol s tebou stretnúť. 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.
Vidíš jasne všetko, čo sa vo mne odohráva. Viem, že ma
chceš obdarovať svojim pokojom. 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.
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MODLITBA - HĽADÁM ČLOVEKA
Zostaň so mnou, ja naplním tvoje srdce. Urobím ťa novým
človekom. Nepochybuj o tom, že moje srdce je pre teba stále
otvorené. Dám zmysel tvojmu životu. 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...
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Hľadám človeka, ktorý bude so mnou hovoriť rád, reálne
a vážne, bez masiek...
Hľadám človeka, ktorý rád pozerá do 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 za mnou... Zanechaj všetko... Nasleduj ma...
Choď a ohlasuj...
Aká by bola tvoja odpoveď?
VHODNÁ PIESEŇ
MEDITÁCIA
Tu som Bože pred tebou, taký aký som – s mojou nádejou,
s mojou radosťou, s mojím hnevom, únavou, s mojimi otázkami,
pochybnosťami... Pomôž mi vidieť, čo by si mi chcel teraz ukázať;
pomôž mi počuť, čo by si mi chcel teraz povedať; pomôž mi cítiť,
že ideš so mnou a zostaneš pri mne. Tu som, Pane, pred tebou.
Ty, Boh lásky, požehnaj ma, keď počujem tvoje volanie, keď ma
tvoj hlas k niečomu pozýva, keď ma tvoj Duch pohýna k
premene, k rozhodnutiu na odchod a na nový začiatok.
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Ty, Boh lásky, sprevádzaj a ochraňuj ma, keď utekám od
pokušení, keď túžim zanechať staré vychodené cesty, keď sa
s ľútosťou pozriem dozadu a s nádejou dopredu.
Ty, Boh lásky, zasvieť na moju cestu životom, keď
prichádzajú rôzne obavy a pochybnosti, keď sa odvážim robiť
nové kroky do môjho vnútra, do mojej najhlbšej svätyne, kde si
prítomný ty sám. Tu chcem byť s tebou, tu ťa chcem počúvať, tu
sa chcem nadchnúť k úplnému sebadarovaniu a nasledovaniu
teba.
OTÁZKY NA ZAMYSLENIE
Rozpoznávať povolanie je časom načúvania, časom
hľadania, časom odvážneho kladenia otázok Bohu, sebe...,
v tichu i nahlas. Je to čas modlitby, hlbokého stretnutia s Bohom
vo svojom vnútri. Je to čas odvážnych, pravdivých a úprimných
odpovedí, o ktorých môžeme teraz pred eucharistickým Kristom
uvažovať.
Otázky: Môžeme pomaly čítať a nechať čas na úvahu:
Povedz mu: Kto je Ježiš pre teba?
Komu patrí v tejto chvíli tvoj život?
Čo je pre teba v živote najdôležitejšie?
Aké dary ti Boh dal, aby si s nimi poslúžil druhým?
Aké sú tvoje najhlbšie túžby?
V akom povolaní a poslaní si sám seba vieš predstaviť?
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Aké sú tvoje obavy, strachy, neistoty?
K akej osobnej premene ťa Boh pozýva?
Popros ho, aby si poznal plán, ktorý s tebou má
a aby si ho vedel verne naplniť.
MODLITBA NA ÚMYSEL SVÄTÉHO OTCA
Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu...
Modlime sa.
Pane Ježišu Kriste, vypočuj Svätého Otca, pápeža (M...),
svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v tvojom
mene od nebeského Otca. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky
vekov.
Amen.

EUCHARISTICKÁ PIESEŇ A EUCHARISTICKÉ POŽEHNANIE
Ctíme túto sviatosť ... (incenz)
K. : Z neba si im dal chlieb. (Aleluja.)
Ľ.:

Ktorý má v sebe všetku slasť. (Aleluja.)

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.
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LITÁNIE KU KRISTOVI VEĽKŇAZOVI.
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,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,
Ježišu, kňaz a obeta,
Ježišu, kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho,
Ježišu, kňaz, teba poslal Boh ohlasovať
chudobným radostnú zvesť,
Ježišu, kňaz, ty si pri Poslednej večeri ustanovil
spôsob ustavičnej obety,
Ježišu, kňaz, ty žiješ stále, aby si sa prihováral za nás,
Ježišu, veľkňaz, ktorého Otec pomazal mocou Ducha Svätého,
Ježišu, veľkňaz ustanovený pre ľudí,
Ježišu, veľkňaz nášho vyznania,
Ježišu, veľkňaz väčšej slávy od Mojžiša,
Ježišu, veľkňaz pravého stánku,
Ježišu, veľkňaz budúcich darov,
Ježišu, veľkňaz svätý, nevinný a nepoškvrnený,
Ježišu, veľkňaz verný a milosrdný,
Ježišu, veľkňaz Boha a zapálený horlivosťou za duše,
Ježišu, veľkňaz dokonalý naveky,
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Ježišu, veľkňaz, ty si vlastnou krvou prenikol nebesia,
Ježišu, veľkňaz, ty si pre nás otvoril novú cestu,
Ježišu, veľkňaz, ty nás miluješ a obmyl si nás
svojou krvou od hriechov,
Ježišu, veľkňaz, ty si vydal Bohu seba samého ako dar a obetu,
Ježišu, obeta Boha a ľudí,
Ježišu, obeta svätá a nepoškvrnená,
Ježišu, obeta pokojná,
Ježišu, obeta zmierenia a chvály,
Ježišu, obeta obnovy a pokoja,
Ježišu, obeta, v ktorej máme dôveru a prístup k Bohu,
Ježišu, obeta žijúca na veky vekov,

zmiluj sa nad nami.

Buď nám milostivý,

ochraňuj nás, Pane.

Od nerozvážneho vstupu do duchovného stavu,
Od hriechu svätokrádeže,
Od ducha nezdržanlivosti,
Od mrzkého zisku,
Od každej škvrny svätokupectva,
Od nehodného rozdeľovania cirkevných úloh,
Od lásky sveta a jeho márnosti,
Od nehodného slávenia tvojich tajomstiev,
Pre tvoje večné kňazstvo,
Pre sväté pomazanie, ktorým ťa Boh Otec ustanovil za kňaza,
Pre tvojho kňazského ducha,
Pre službu, ktorou si oslávil na zemi svojho Otca,
Pre tvoju krvavú obetu vykonanú raz navždy na kríži,
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Pre tú istú obetu obnovovanú každodenne na oltári,
Pre božskú moc, ktorú neviditeľne vykonávaš
vo svojich kňazoch,

ochraňuj nás, Pane.

Zachovaj milostivo všetok kňazský stav vo svätom náboženstve,
prosíme ťa, vyslyš nás.
Pošli svojmu ľudu pastierov podľa svojho Srdca,
Naplň ich duchom svojho kňazstva,
Daj, nech pery kňazov chránia poznanie,
Pošli verných robotníkov na svoju žatvu,
Rozmnožuj verných správcov svojich tajomstiev,
Udeľ im vytrvalosť v službe konať tvoju vôľu,
Daj im v službe láskavosť, v konaní múdrosť
a v modlitbe vytrvalosť,
Napomáhaj všade prostredníctvom nich úctu
k najsvätejšej Sviatosti,
Prijmi do svojej radosti tých, čo ti verne slúžili.
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.
Modlime sa.
Bože, posväcovateľ a strážca svojej Cirkvi,
vzbudzuj v nej skrze svojho Ducha súcich a verných správcov
svätých tajomstiev, aby svojou službou a príkladom viedli
kresťanský ľud cestou spásy pod tvojou ochranou.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
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LITÁNIE ZA POVOLANIA.
Pane, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

Ježišu, vyslyš nás! Ježišu, uslyš nás!
Pošli dobrých robotníkov na svoju žatvu,
prosíme ťa, Pane, vyslyš nás.
Daj, nech pribúdajú sväté povolania ku kňazstvu,
Daj svoju milosť a požehnanie tým, ktorých si si vyvolil,
Udeľ povolaným ku kňazstvu také prostriedky,
ktoré im pomôžu ho dosiahnuť,
Daj, nech povolaní ku kňazstvu rastú v zbožnosti,
Daj, nech sú verní tvojmu vyvoleniu,
Ochraňuj svojich povolaných pred pokušením sveta a diabla,
Daj, aby povolaní kráčali po tvojej ceste s čistým srdcom,
Daj, aby povolaní ku kňazstvu rástli v evanjeliovej dokonalosti,
Daj, nech sa zapáli oheň tvojej lásky v dušiach povolaných,
Daj, nech ich zdobia vzácne a sväté čnosti,
Daj, nech pribúda verných kňazov,
ktorí konajú podľa tvojho Srdca,
Daj svetlo Ducha Svätého tým, ktorí majú
sprevádzať povolaných,
Daj, nech sa semináre a noviciáty naplnia
šľachetnými bohoslovcami a novicmi,
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Daj, nech sa stanú svätými všetci tvoji kňazi,
Daj milosrdenstvo zasväteným osobám,
ktorí opustili cestu čnosti, aby sa na ňu vrátili,
Daj, nech sa všetci povolaní stanú svätými,
Daj nech sú všetkým národom poslaní dobrí a svätí kňazi,
Posielaj ich na spásu hriešnikov,
Posielaj ich na evanjelizáciu národov,
Posielaj ich, aby potešovali zarmútených a pomáhali chorým,
Posielaj ich, aby zborili kráľovstvo diabla
a ustanovili tvoje kráľovstvo,
Posielaj ich, aby posvätili každú dušu.
Pre lásku tvojho Božského Srdca,

Pane Ježišu, vyslyš nás.

Pre nežný súcit, s ktorým si hovoril: „Proste Pána žatvy, aby
poslal robotníkov na svoju žatvu“,
Pre hlad a smäd duší, ktorý si pocítil vo svojom srdci,
Pre tvoj Božský obraz, ktorý sa odráža v každej stvorenej duši,
Pre večnú lásku, ktorou miluješ všetky duše,
Pre tajomstvá tvojho vtelenia, narodenia, detstva, skrytého a
verejného života, ktorý si viedol pre dobro duší,
Pre potupnú smrť na kríži, ktorú si vytrpel za každú dušu,
Pre tvoje láskavé Srdce, čo chce spasiť všetkých ľudí,
Pre všetok smútok a nepokoj tvojho Srdca zo straty duší,
Pre slávu tvojho večného Otca,
Pre lásku tvojej nepoškvrnenej Matky,
Pre lásku všetkých tvojich svätých.
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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.
Modlime sa.
Večný Bože,
ty máš milosrdenstvo s nami všetkými,
vyslyš dobrotivo naše modlitby,
postaraj sa o spásu a svätosť duší
službou svätých a dobrých robotníkov evanjelia.
Skrze Krista nášho Pána. Amen.
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TEXTY BOŽIEHO SLOVA .
Chlapec Samuel posluhoval pred Pánom pod dozorom
Héliho. Božie slovo bolo v tých dňoch vzácne a videnie nebolo
časté. I stalo sa v ktorýsi deň, že Héli ležal na svojom mieste. Oči
mu začínali hasnúť, takže nevidel. Božie svetlo ešte nevyhaslo
a Samuel spal v Pánovom chráme, kde bola archa zmluvy.
Tu zavolal na Samuela Pán. On odpovedal: „Tu som!“
Bežal k Hélimu a vravel: „Tu som, pane, volal si ma!“ On odvetil:
„Nevolal som, spi ďalej!“ Odišiel teda a spal. Ale Pán volal zasa:
„Samuel!“ Samuel vstal, išiel k Hélimu a vravel: „Tu som, volal si
ma.“ On odpovedal: „Nevolal som ťa, syn môj, spi ďalej!“
Samuel však ešte nepoznal Pána, Pánovo slovo sa mu ešte
nezjavilo. A Pán opäť, tretí raz volal Samuela. On vstal, išiel
k Hélimu a vravel: „Tu som, volal si ma.“ Vtedy Héli pochopil,
že chlapca volá Pán. A Héli povedal Samuelovi: „Choď, ľahni si.
A ak ťa bude zasa volať, povedz: Hovor, Pane, tvoj sluha
počúva!“ Samuel odišiel a spal na svojom mieste. Pán prišiel,
zastal si a volal ako predtým: „Samuel, Samuel!“ A Samuel
odvetil: „Hovor, tvoj sluha počúva!“
(1 Sam 3, 1-10)
Pán prehovoril ku mne takto: Skôr, než som ťa utvoril
v matkinom živote, poznal som ťa, skôr, než si vyšiel z lona,
zasvätil som ťa, za proroka pre pohanov som ťa ustanovil.“
I povedal som: „Ach, Pane, veď neviem hovoriť, mladučký som.“
Ale Pán mi riekol: „Nehovor: „Mladučký som,“ lebo pôjdeš
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všade, kde ťa pošlem, a povieš všetko, čo ti prikážem. Neboj sa
ich, veď ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil!“ – hovorí Pán.
(Jer 1, 4-8)
A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich
synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý
neduh a každú chorobu. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad
nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy
povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo.
Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“
(Mt 9, 35-38)
Keď raz stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň
zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu zbadal pri brehu dve
lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu
z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil
od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy.
Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zatiahni na
hlbinu a spustite siete na lov!“ Šimon mu odpovedal: „Učiteľ,
celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo
spustím siete.“ Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa
im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na
druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky
naplnili tak, že sa potápali.
Keď toto videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám
a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“
Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad
úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov
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Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš
povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.“
A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.
(Lk 5, 1-11)
V nasledujúci deň Ján zasa stál s dvoma zo svojich
učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží
Baránok.“ Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom.
Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo
hľadáte?“ Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená:
Učiteľ –, kde bývaš?" Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“ Šli teda,
videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny
popoludní.
Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali
Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho
brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade
znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa na neho
zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať
Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter.
(Jn 1, 35-42)
Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej
láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej
láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam
v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť
a aby vaša radosť bola úplná.
Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako
som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí
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svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo
vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie,
čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám
oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.
Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás
a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše
ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť
v mojom mene. Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali
navzájom.
(Jn 15, 9-17)
Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa
pominulo a nastalo nové. Ale to všetko je od Boha, ktorý nás
skrze Krista zmieril so sebou a zveril nám službu zmierenia. Veď
v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich
hriechy. A nám odovzdal slovo zmierenia. Sme teda Kristovými
vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás. V Kristovom
mene prosíme: Zmierte sa s Bohom!
(2 Kor 5, 17-20)
Lebo

každý

veľkňaz,

vybratý

spomedzi

ľudí,

je

ustanovený pre ľudí, aby ich zastupoval pred Bohom, aby
prinášal

dary

a obety

za

hriechy

a mohol

mať

súcit

s nevedomými a blúdiacimi, pretože aj sám podlieha slabosti.
A kvôli nej musí prinášať obety za hriechy, ako za ľud, tak aj za
seba samého. Ale túto hodnosť si nik nemôže prisvojiť sám, len
ten, koho povoláva Boh tak ako Árona.
(Hebr 5, 1-6)
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MOLITBA RUŽENCA SVETLA .
ZA NOVÉ POVOLANIA
ÚVOD RUŽENCA SVETLA:
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.
V tomto tajomstve ťa, Pane, skrze tvoju Matku Máriu
prosíme za mladých mužov, aby vo svojom živote postrehli
a hľadali tvoje pozvanie k službe oltára. 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
otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
V tomto tajomstve ťa, Pane, prosíme skrze tvoju Matku
Máriu za všetkých mladých, ktorí túžia prežívať svoje povolanie
v prijatí daru manželstva a rodičovstva. Napĺňaj ich srdcia
vzájomnou láskou a úctou, a pomáhaj im, aby boli ochotní
odovzdať svoje dieťa do služby pre Božie kráľovstvo.
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3. TAJOMSTVO: Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo
a vyzýval ľud na pokánie.
V tomto tajomstve ťa, Pane, prosíme skrze tvoju Matku
Máriu za odvahu pre mladých ľudí opustiť svoj rodný kraj
a svojich drahých a s láskou sa vydať na cestu dobrodružstva
ohlasovať tvoje evanjelium v misijných krajinách.
4. TAJOMSTVO: Ježiš, ktorý sa ukázal v Božskej sláve na
vrchu premenenia.
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 si ich
vyvolil, aby sa stali znamením tvojej prítomnosti uprostred sveta
a premieňali svoje srdcia i srdcia ľudí podľa tvojho Srdca.
5. TAJOMSTVO: Ježiš, ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj
v Oltárnej sviatosti.
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,
ktorý utíši zmätok mladého srdca a obdar svojou láskou
a múdrosťou tých, ktorí ich sprevádzajú na tejto ceste, aby im
ukazovali cestu úplného sebadarovania v povolaní, do ktorého
ich ty, Pane, pozývaš.
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POSOLSTVO PÁPEŽA SV. JÁNA PAVLA II. .
K 36. SVETOVÉMU DŇU MODLITIEB
ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA - 25.4.1999
1. „Otče náš, ktorý si na nebesiach"
Nazývať Boha Otcom znamená spoznať v jeho láske
prameň života. Človek, povolaný stať sa Božím dieťaťom
spoznáva v nebeskom Otcovi, že „si nás ešte pred stvorením
sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení
v láske“ (Ef 1, 4).
Druhý vatikánsky koncil pripomína, že „Kristus... práve
tým, že zjavuje tajomstvo Otca a jeho lásky, v plnej miere
odhaľuje človeka človeku a dáva mu najavo vznešenosť jeho
povolania“ (Gaudium et spes, 22). Pre ľudskú osobu je vernosť
Bohu zárukou vernosti vlastnému bytiu, a tým úplného
uskutočnenia vlastného životného plánu.
Každé povolanie má svoje korene v krste, kedy sa kresťan
znovuzrodený „z vody a z Ducha“ (Jn 3, 5), stáva účastným
na milosti, ktorou sa na brehoch rieky Jordán ukázal Ježiš ako
„milovaný Syn“, v ktorom má Otec zaľúbenie (Lk 3, 22).
Z krstu vyviera zdroj skutočnej plodnosti pre každé
kresťanské

povolanie.

starostlivosťou

Preto

viesť

je

potrebné

katechumenov

a

s

osobitnou

malé

deti

k znovuobjaveniu významu krstu a k uskutočňovaniu ozajstného
synovského vzťahu k Bohu.
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2. „Posväť sa meno tvoje"
Povolanie byť „svätí ako je on svätý“ (porov. Lv 11, 44) sa
uskutoční, ak Boh dostane miesto, ktoré mu prináleží. Naša
doba, sekularizovaná, a predsa priťahovaná hľadaním posvätna,
potrebuje svätých, ktorí intenzívne prežívajú prvenstvo Boha
a tým robia vnímateľnou jeho milujúcu a starostlivú prítomnosť.
Svätosť ako dar, ktorý si treba neustále vyprosovať,
predstavuje najušľachtilejšiu a najúčinnejšiu odpoveď na hlad
tohto sveta po nádeji a živote. Ľudstvo potrebuje svätých kňazov
a zasvätené duše, ktoré sa denne úplne darujú Bohu a blížnemu;
potrebuje otcov a matky, ktorí vedia vydávať svedectvo o milosti
sviatostného manželstva v domácom prostredí, čím prebúdzajú
vo svojom okolí túžbu po uskutočnení Stvoriteľovho plánu pre
rodinu; potrebuje mladých, ktorí osobne objavili Krista a ten ich
tak očaril, že pre evanjelium nadchli aj ďalších vrstovníkov.
3. „Príď kráľovstvo tvoje"
Svätosť

volá

po

„Božom

kráľovstve“,

ktoré

Ježiš

symbolicky pripodobnil veľkej a radostnej hostine, na ktorú sú
pozvaní všetci, ale určená je len tým, ktorí sú ochotní obliecť si
„svadobné rúcho" milosti.
Prosba „príď kráľovstvo tvoje“ vyzýva k obráteniu
a pripomína nám, že pozemské dni človeka musia byť poznačené
každodenným hľadaním Božieho kráľovstva predovšetkým
a nadovšetko. Táto prosba ďalej vyzýva zanechať svet prázdnych
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slov, a veľkodušne, napriek všetkým ťažkostiam a prekážkam,
prijať úlohu, na ktorú nás Pán povoláva.
Prosiť Pána „príď kráľovstvo tvoje“ znamená tiež, zvoliť si
Otcov dom za vlastný príbytok, žiť a konať podľa evanjelia
a milovať v Ježišovom Duchu; súčasne to znamená spoznať, že
toto kráľovstvo je malé semiačko, obdarené nepredstaviteľnou
plnosťou života, ale aj vystavené neustálemu riziku, že bude
odmietnuté a pošliapané.
Kiežby všetci, ktorí sú povolaní ku kňazstvu alebo
k zasvätenému životu prijali s veľkodušnou ochotou toto
povolanie, ktoré im Boh vložil do srdca. Otec, ktorý ich priťahuje
k nasledovaniu Krista s nerozdeleným srdcom, pozýva ich, aby
sa s radosťou a slobodne stali apoštolmi jeho kráľovstva.
Vo veľkodušnej odpovedi na toto pozvanie nájdu skutočné
šťastie, po ktorom dychtí ich srdce.
4. „Buď vôľa tvoja"
Ježiš povedal: „Mojim pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý
ma poslal a dokonať jeho dielo“ (Jn 4, 34). Týmito slovami zjavil,
že plán osobnej existencie je vopred zapísaný v prozreteľnom
pláne Otca. Na to, aby sme ho odhalili, je nutné opustiť príliš
pozemské chápanie života a zmysel vlastnej existencie zakotviť
v Bohu. Povolanie je predovšetkým Boží dar: znamená nie voliť,
ale byť vyvoleným; je odpoveďou na lásku, ktorá predchádza
a sprevádza. Pre toho, kto sa poslušne oddá Pánovej vôli, sa
život stáva prijatým dobrom, ktoré svojou povahou smeruje
k tomu, aby sa premenil na obetu a dar.
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5. „Chlieb náš každodenný daj nám dnes"
Pre Ježiša bola Otcova vôľa jeho každodenným chlebom
(porov. Jn 4, 34) a pozval svojich, aby ochutnali chlieb, ktorý
nasycuje hlad ducha: chlieb Slova a Eucharistie. Podľa Máriinho
príkladu sa treba naučiť viesť srdce k nádeji a otvoriť ho Bohu,
ktorý dáva plesať od radosti a vďačnosti. Tým, ktorí veľkodušne
odpovedajú na Pánovo pozvanie, sa radostné i smutné udalosti
ich života stávajú predmetom dôverného rozhovoru s Otcom
a príležitosťou neustáleho znovu objavovania svojej identity ako
milovaných detí, ktoré sú povolané k tomu, aby sa zúčastnili
vo svojej vlastnej a zvláštnej úlohe na veľkolepom diele spásy
sveta, začatom Kristom a teraz zverenom jeho Cirkvi.
6. „Odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame svojim vinníkom"
Odpustenie a zmierenie sú veľkým darom, ktorý zaplavil
svet v okamihu, keď Ježiš, poslaný Otcom, ohlásil, že sa začal
„Pánov milostivý rok“ (Lk 4, 19). Tým sa stal „priateľom
hriešnikov“ (porov. Mt 11, 19), dal svoj život „na odpustenie
hriechov“ (Mt, 26, 28) a nakoniec povolal učeníkov zo všetkých
kútov sveta, aby ohlasovali pokánie a odpustenie.
Boh, poznajúc ľudskú krehkosť, pripravil pre človeka
cestu milosrdenstva a odpúšťania ako skúsenosť, s ktorou sa
treba podeliť – odpustí sa ti, ak odpustíš, aby sa v živote
obnovenom milosťou objavili autentické rysy pravých synov
jediného nebeského Otca.
47

7. „A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého"
Kresťanský život je súvislým procesom oslobodzovania sa
od zlého a od hriechu. Skrze sviatosť zmierenia sa sprostredkúva
Božia moc a jeho svätosť ako nová energia, ktorá vedie k slobode
milovať, čím pomáha víťaziť dobru.
Boj proti zlu, ktorý Kristus neohrozene viedol, je dnes
zverený Cirkvi a každému kresťanovi, podľa jeho povolania,
charizmy a úradu. Hlavná úloha je vyhradená tým, čo sú
vyvolení na posvätnú službu: biskupi, kňazi a diakoni. No
nezastupiteľný

a

zvláštny

prínos

znamenajú

inštitúty

zasväteného života, ktorých členovia „svojim zasvätením
a úplným odovzdaním sa zviditeľňujú milujúcu a spásonosnú
prítomnosť Krista, ktorého Otec posvätil a poslal, aby plnil
určené poslanie" (porov. Vita Consecrata, 76).
A

ako

nezdôrazniť

to,

že

napomáhanie

povolaní

k posvätnej službe a k zasvätenému životu sa musí stať zhodným
záujmom celej Cirkvi a jednotlivých veriacich? Týmto Pán
prikazuje „Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju
žatvu“ (Mt 9, 38). Vedomí si tejto skutočnosti obraciame sa
jednomyseľne neustále v modlitbe k nebeskému Otcovi, darcovi
každého dobra.
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KOMENTÁR K IKONE ŽALMU 139

.

Názov: Ikona Žalmu 139 (Na obálke)
Autor ikony: Jaroslav Halmo
Autor komentáru: o. Jozef Brodňanský OSB

Osoba Krista, sediaceho aj na tróne môjho srdca, má pre
mňa v jednej ruke zvitok so Slovom a v druhej ruke Chlieb
(symbol Eucharistie) - teda dáva mi seba samého, aby som ho
mohol poznať a „skúmať“, nie v prvom rade vedecky, ale
skúsenosťou skutočnej lásky, ktorá jediná je zdrojom môjho
života.
Na zvitku sú napísané slová prvého verša tohto žalmu:
„Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko."
Línie obklopujúce Pána Ježiša z jednej aj druhej strany
pripomínajú

vanutie

Ducha

Svätého

-

Oživovateľa,

vychádzajúceho od Otca a Syna do lona ženy, kde začína život.
Smerujú aj do hrobu človeka, ktorý sa rodí pre večný život.
(Postava ženy - matky zdôrazňuje nový život ako Boží dar
v ružovej farbe. Môže to byť aj tvoja mama, tiež prvá matka Eva,
ale

cez

zastúpenie

všetkých

biblických

matiek

smeruje

i k sprítomneniu Bohorodičky - Panny Márie.)
Červená farba môže navodzovať aj pomyselné rysy
Otcových dlaní, ktoré darúvajú Syna môjmu osobnému životu.
Zelená farba pod Ježišovými nohami naznačuje to, že kade on
prejde, tam je život, a to vzbudzuje vo mne túžbu, aby sa doslova
„prechádzal“ aj po mojom živote. Taká istá zelená farba je pod
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každou postavou na ikone. Zámerne je vložená do trojitého
symbolu figového listu.
Táto symbolika pripomína i to, že už sa nemusím zakrývať
nijakým rajským listom a že mám mať odvahu stáť pred svojím
Bohom v nahej pravde o sebe, bez maskovania.
Jednotlivé miesta modrej plochy svojou rôznorodosťou
ponúkajú celú paletu ďalších životných situácií, v ktorých sa
často snažíme vymaniť z Božieho pohľadu.
Ľudsky povedané, možno nám ešte zvedavo chýbajú
nejaké

detaily

na

ikone

medzi

narodením

a čakaním

na vzkriesenie, ale to všetko je akoby ukryté a ponúknuté
modliacemu sa človeku v zornom poli Boha. Každý tam má
ukrytú svoju jedinečnú cestu. Ten prázdny priestor je zároveň
náznakom toho, že život je procesom dozrievania (od narodenia
cez smrť) pre nebo, a preto je ružová farba (pri počatí)
premenená na červenú pri usnutí.
Každý v ikone môže hľadieť na Boha, ktorý sa nikdy
neunudí pozeraním sa na moju každodennú všednosť ani na
moju hriešnosť. Naozaj sa neznechucuje pri pohľade na moju
slabosť a ťarbavosť. Práve naopak - som vtiahnutý do jeho
všeobjímajúcej lásky.
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OTÁZKY K ROZJÍMANIU .
NAD ŽALMOM 139 .
Tento text sa dá použiť, spolu s komentárom k Ikone Žalmu 139, pri adorácii, alebo
duchovnej obnove na tému - povolanie.

1 Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko;
Aké pocity vo mne vyvoláva tá skutočnosť, že Boh vie o mne všetko?
2 ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje
myšlienky:
Pozná aj moje myšlienky. Viem ich roztriediť a rozlišovať ja sám?
Vyznám sa v sebe?
3 či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ. A všetky moje
cesty sú ti známe.
Mám pocit, že Boh ma sleduje ako policajt, alebo ako starostlivý otec?
Teda ma stráži a chráni.
4 Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, ty, Pane, už vieš, čo
chcem povedať.
Viem ustrážiť svoje myšlienky, slová? Rozmýšľam niekedy nad tým
- prečo hovorím to, čo hovorím? Prečo mi chodia po rozume také a také
myšlienky? Čoho je plná moja myseľ? Boh to všetko vidí.
5 Obklopuješ ma spredu i zozadu a kladieš na mňa svoju
ruku.
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Viem povedať nejaké momenty zo života, kedy som vnímal Božiu
prítomnosť a pomoc? Cítim, že ma jeho ruka vždy a všade vedie?
6 Obdivuhodná pre mňa je tvoja múdrosť; je taká veľká, že
ju nemôžem pochopiť.
Som si vedomý toho, že nikdy Boha celkom nepochopím? Nakoľko sa
ho však snažím spoznávať?
7 Kam môžem ujsť pred tvojím duchom a kam utiecť pred
tvojou tvárou?
Chcem niekedy utekať pred Bohom, skrývať sa pred ním? Kedy
najčastejšie?
11 Keby som si povedal: „Azda ma tma ukryje a namiesto
svetla ma zahalí noc,“
12 pre teba ani tmy tmavé nebudú a noc sa rozjasní ako deň.
Tebe je tma ako svetlo.
Zlodej pod rúškom tmy ide kradnúť, ale tma ho pred Bohom
nezakryje - ani jeho a ani jeho svedomie. V čom počuješ ty výčitky
svojho svedomia?
13 Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej
matky.
Boh ma pozná celkom a dokonale - už od počatia - on mi dal život on ma chcel. Má so mnou svoj jedinečný plán. Som si toho vedomý?
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14 Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; všetky tvoje
diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem.
16 Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený,
a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni, len pomyselné,
lebo som ešte ani jeden neprežil.
Naozaj Boha chválim za to, že ma stvoril, že mi dal život? Alebo
neviem prijať seba takého aký som a myslím si, že sa Boh pomýlil, keď
ma stvoril? Nepohŕdam sebou samým? Alebo - nemám prehnané
predstavy o sebe - ako o niekom, kto je viac ako nejaký iný človek
a nepovyšujem sa nad iných?
17 Bože, aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky a ich počet
aký je obrovský.
23 Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce; skúmaj ma
a všímaj si moje cesty.
24 Pozri, či nejdem bludnou cestou, a veď ma po ceste
k večnosti.
Záver žalmu je prosbou - aby Boh pozrel na moje cesty - aby sa staral
do môjho života a usmerňoval ho. Naozaj to chcem? Alebo si myslím, že
si viem lepšie poradiť aj sám? Každý z nás by sa ho mal pýtať a prosiť,
aby nám osvietil myseľ, aby sme poznali, či nejdeme bludnou cestou.
Aký je cieľ môjho života? Načo som tu? Čo chcem dosiahnuť? Má
v mojich túžbach miesto aj otázka Boha, večnosti? Veď o to prosí
žalmista - veď ma po ceste k večnosti, aby som tam raz došiel. Chcem
tam naozaj dôjsť?
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MODLITBA HĽADAJÚCEHO .
SVOJE POVOLANIE
Pane, ty ma poznáš a vieš o mne všetko (porov. Ž 139).
Dôkladne poznáš všetko, čo sa skrýva v mojom srdci.
Nič ti nie je neznáme z toho, čo som prežil
a čo sa často objavuje v mojich spomienkach.
Ty najlepšie vieš, aký skutočne som, čo všetko som už zakúsil,
čo skrývam pred sebou a snažím sa ukryť aj pred tebou,
za čo sa hanbím...
Pane, ty to všetko vieš. Nič nie je ukryté pred tebou.
Dobre poznáš aj moje túžby a sny, moje myšlienky i pochybnosti,
môj strach i slabosť, moje hriechy aj chyby. Ty vieš všetko.
Pane, a napriek tomu všetkému viem, že ma miluješ,
aj keď je to ťažké pochopiť a prijať.
Miluješ ma takého, aký som, so všetkými mojimi
zlyhaniami, poblúdeniami, hriechmi...
Pane, nepochopiteľná je tvoja láska. Žasnem nad ňou
a obdivujem ju. Ďakujem ti za túto tvoju lásku.
Ona mi dáva dôveru pri pohľade do budúcnosti.
Pýtam sa - kým budem? Čo mám v živote robiť?
Pane, ukáž mi, aký je tvoj plán s mojim životom.
Pomôž mi porozumieť tvojim zámerom s mojím životom
a daj mi silu a odvahu to uskutočniť.
Hovor, Pane, počúvam... Zverujem sa do tvojich rúk.
Veď ma. Ty poznáš moju cestu.
Som si istý, že s tebou v živote nezblúdim. Amen.
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Pri rozlišovaní - ako ďalej v živote, čo s mojím životom
- treba mať na pamäti, že Boh má so mnou jedinečný
a neopakovateľný plán. Ide o zmysel môjho života,
pred tvárou Boha, ktorý ma pozná a miluje, ide o opravdivý
zmysel môjho života, ktorý nikto nepozná lepšie ako on.
(Porov. Gaudete et exsultate 170; Christus vivit 280)
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