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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). 

Prípadne po úvodnom pozdrave vo sv. omši môže kňaz pripojiť aj konkrétny úmysel                  

s myšlienkou Svätého otca Františka z príhovoru pápeža Františka 

účastníkom kongresu Pastorácia povolaní a zasvätený život, “Horizonty a nádeje”.  

Modlitbu pápeža Františka, ako prípravu na synodu, ktorá je zároveň modlitbou za 

povolania  (str. 5) a Modlitbu odovzdanosti (str.6)  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 v adorácii na 

rozlišovanie povolania; list pápeža Františka k 55. Svetovému dňu modlitieb za povolania 

a list pápeža Františka mladým. 
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PÁPEŽ FRANTIŠEK V PRÍHOVORE ÚČASTNÍKOM KONGRESU 

 “HORIZONTY A NÁDEJE” O PASTORÁCII POVOLANÍ    

 

„Modlitba musí obsadiť veľmi dôležité miesto v pastorácii povolaní. Pán 

to jasne hovorí: „Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“ 

(Mt 9, 38). Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme 

ponúknuť v otázke povolania. Ak je povolanie vždy Božím darom, tak hlas 

povolania a odpoveď naň môžu zaznieť a počuť ich iba v modlitbe. Modlitbu 

však nemáme chápať ako lacný prostriedok, vďaka ktorému sa nemusíme 

zaujímať o evanjelizáciu mladých a o ich odpoveď na Pánovo volanie. Modliť sa 

za povolania predpokladá v prvom rade modliť sa a pracovať na vernosti svojho 

povolania; vytvárať priestory, v ktorých je možné počúvať Pánovo volanie; 

vybrať sa na cestu ohlasovania „evanjelia povolania“, aby sa podporovali               

a povzbudzovali povolania.“  
Z príhovoru pápeža Františka z kongresu Pastorácia povolaní a zasvätený život 

“Horizonty a nádeje” 
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(Túto modlitbu možno zaradiť  do každého dňa v týždni modlitieb za duchovné povolania) 

 

Pane Ježišu, Tvoja Cirkev na ceste v ústrety k Synode 
obracia svoj  pohľad  na všetkých  mladých ľudí sveta. 
Prosíme Ťa, aby  s odvahou zobrali do rúk svoje životy, 
zamerali  sa na krajšie  a hlbšie veci a zachovali si vždy  slobodné srdce. 
Daj aby mohli byť sprevádzaní   múdrymi a veľkorysými sprievodcami. 
Pomôž im odpovedať na volanie,  
 ktorým sa obraciaš  na každého z nich, 
aby realizovali a naplnili svoj pravý životný projekt 
a dosiahli  šťastie. 
Udržiavaj  ich srdcia otvorené pre veľké sny 
a urob ich pozornými na dobro pre bratov. 
Tak ako milovaný učeník, 
nech aj oni stoja pod Krížom, 
aby mohli prijať tvoju Matku,  ako dar od Teba. 
Nech sú svedkami tvojho Zmŕtvychvstania 
a vedia ťa rozoznať živého vedľa seba, 
ohlasujúc s radosťou, že ty si Pán.  Amen. 
 

Odkaz na: Prípravný dokument (2018)  BISKUPSKÁ SYNODA - 15. RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE  

Mladí ľudia, viera a rozlišovanie povolania     https://synoda.kbs.sk/sekcia/dotaznik2015 

 

 
MODLITBA PÁPEŽA FRANTIŠKA AKO PRÍPRAVA NA SYNODU O MLADÝCH 

MLADÍ, VIERA A ROZLIŠOVANIE POVOLANIA 

 

 

 

 

https://synoda.kbs.sk/sekcia/dotaznik2015
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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 príhovore účastníkom kongresu “Horizonty a nádeje“  
o pastorácii povolaní hovorí:  
 „Pastorácia povolaní musí byť v tesnom vzťahu s evanjelizáciou                    
a výchovou vo viere, aby bola skutočnou cestou viery a mohla priviesť                           
k osobnému stretnutiu s Kristom. A tiež v tesnom vzťahu s pastoráciou rodín 
spôsobom, aby rodičia s radosťou a zodpovednosťou prevzali ich poslanie byť 
prvými animátormi povolania svojich detí. Je potrebné oslobodiť seba samých aj 
svoje deti od zablokovania sa vo svojich egoistických perspektívach, v kalkulovaní 
moci, čo sa veľakrát objavuje v rodinách, aj v tých praktizujúcich.“  
 
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 pápeža Františka ako príprava na synodu o mladých (str.  5)  

Modlitba odovzdanosti (str. 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

PONDELOK 
  ZA RODINY, KTORÉ SÚ MALÝMI SPOLOČENSTVAMI CIRKVI, HNIEZDAMI 

POVOLANIA  
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Pápež František v príhovore účastníkom kongresu “Horizonty a nádeje“  

o pastorácii povolaní hovorí:  
Pastorácia povolaní  má byť  ROZLÍŠENÁ. Ak túžime, aby ponuka 

povolania nasledovať Krista sa dotýkala sŕdc mladých a títo sa cítili priťahovaní 

Kristom a osobným Kristovým nasledovaním v zasvätenom živote, pastorácia 

povolaní musí byť ROZLÍŠENÁ. Rozlíšená spôsobom, aby odpovedala na otázky, 

ktoré si kladie každý mladý človek, a ponúkla každému z nich to potrebné pre 

utíšenie túžby hľadania života v plnosti (pozri Jn 10, 10). Nemôžeme zabudnúť, že 

Pán volá každého po mene s jeho históriou a každému ponúka a žiada ho 

o osobnú  a neprenosnú cestu vo svojej odpovedi povolania. 

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 pápeža Františka ako príprava na synodu o mladých (str. 5)  

Modlitba odovzdanosti (str. 6) 

 
 

 
 
 
 
 
 

UTOROK 
ZA MLÁDEŽ HĽADAJÚCU A ROZHODUJÚCU SA  

 PRE SVOJE POVOLANIE V CIRKVI 
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 Pápež František v príhovore účastníkom kongresu “Horizonty 

a nádeje“  o pastorácii povolaní hovorí:  
Pastorácia povolaní  má byť SPREVÁDZANÁ. Jedna vec je jasná v 

pastorácii mládeže: je nutné sprevádzať mladých ľudí, kráčať s nimi, počúvať ich, 

provokovať, rozhýbať, aby vychádzali zo svojej pohodlnosti. Prebudiť v nich 

túžbu, vysvetliť im, čo prežívajú, viesť ich k Ježišovi a vždy uprednostňovať 

slobodu, aby na volanie Pána mohli odpovedať slobodným a zodpovedným 

spôsobom. Je potrebné vytvoriť atmosféru dôvery, aby mladí ľudia cítili, že sú 

milovaní takí, akí sú, a preto, kým sú. Cesta emauzských učeníkov môže byť 

dobrým príkladom sprevádzania (pozri Lk 24, 13 – 35). Osobný vzťah s mladými 

ľuďmi zo strany zasvätených je nenahraditeľný. 

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 pápeža Františka ako príprava na synodu o mladých (str. 5)  

Modlitba odovzdanosti (str. 6) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

STREDA 
ZA ZASVÄTENÉ ŽENY – REHOĽNÍČKY 

A ZA DIEVČATÁ 
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 Pápež František v príhovore účastníkom kongresu “Horizonty 
a nádeje“  o pastorácii povolaní hovorí:  
 Pastorácia povolaní  má byť  VYROZPRÁVANÁ. Mladý človek chce vidieť 

v konkrétnom živote zasväteného „vyrozprávaný“ osobný príbeh nasledovania 

Ježiša Krista. Pastorácia „nakazenia“, „príď a uvidíš““, je jediná pastorácia 

povolania, ktorá je skutočne evanjeliová, bez chuti prozelytizmu. „Mladí ľudia 

cítia potrebu osôb blízkych, dôveryhodných, koherentných a čestných, ako aj 

potrebu miest a príležitostí, kde sa testuje schopnosť vzťahov s ostatnými“ Iba 

návrh vtelenej viery povolania môže vstúpiť do života mladého človeka, a nie 

naopak. 

  

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 pápeža Františka ako príprava na synodu o mladých (str. 5)  

Modlitba odovzdanosti (str. 6) 

 

 

 

 

ŠTVRTOK 
ZA ZASVÄTENÝCH MUŽOV – REHOĽNÍKOV 

A ZA CHLAPCOV 
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Pápež František v príhovore účastníkom kongresu “Horizonty a nádeje“  

o pastorácii povolaní hovorí: 

Pastorácia povolaní  má byť  EVANJELIOVÁ. A ako taká angažovaná                   

a zodpovedná. Ponuka viery, ako aj ponuka povolania k zasvätenému životu 

musia vychádzať z centra každej pastorácie: z Ježiša Krista takého, ako je nám 

predstavený v evanjeliu. Nemá zmysel unikať alebo sa angažovať len v sociálnej 

oblasti, k ničomu nevedú ani úniky do svojho vnútra. „Pastoračná show“ alebo 

„pastoračná zábava“ sú ďaleko od pastoračnej starostlivosti o povolania. Mladý 

človek musí byť postavený pred požiadavky evanjelia. „Evanjelium je náročné                

a žiada si ho žiť s radikálnosťou a úprimnosťou.“ Mladý človek musí byť 

postavený do situácie, v ktorej zodpovedne prijíma dôsledky svojej viery                        

a nasledovania Krista. V tomto type pastorácie sa nejedná o nábor sociálnych 

pracovníkov, ale verných učeníkov Ježiša s novým prikázaním Pána ako heslom              

a s kódom blahoslavenstiev ako štýlom života. 

 

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 pápeža Františka ako príprava na synodu o mladých (str. 5)  

Modlitba odovzdanosti (str. 6) 

 

 

PIATOK   
ZA MISIONÁROV 

A ZA DOBROVOĽNÍKOV 
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Pápež František v príhovore účastníkom kongresu “Horizonty a nádeje“  

o pastorácii povolaní hovorí: 

Pastorácia povolaní  má byť VYTRVALÁ. S mladými ľuďmi treba 
byť vytrvalí, zasiať a trpezlivo čakať, že semeno bude rásť a jedného dňa 
prinesie ovocie. Vo svojej misii pastorácii mládeže si musíte dobre 
uvedomiť, že niekoho je úlohou zasiať, niekto iný dá vzrast a zase ďalší 
budú žať. Pastorácia povolaní  má byť CIRKEVNÁ. Tento cirkevný rámec 
žiada mladých ľudí, aby sa angažovali a zúčastňovali sa na živote Cirkvi ako 
aktéri a nie ako jednoduchí diváci. Musia sa cítiť súčasťou aj zasväteného 
života s jeho aktivitami, jeho duchovnosťou, jeho charizmou, jeho 
bratským životom, jeho spôsobom nasledovania Krista. 
 
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 pápeža Františka ako príprava na synodu o mladých (str. 5)  

Modlitba odovzdanosti (str. 6) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

SOBOTA 
 ZA SLOBODNÝCH - OSOBY USKUTOČŇUJÚCE 

 SVOJE POVOLANIE AKO LAICI V CIRKVI 
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 Pápež František v príhovore účastníkom kongresu “Horizonty 

a nádeje“  o pastorácii povolaní hovorí: 

Pastorácia povolaní  má byť MLÁDEŽNÍCKA. Nemôžeme zaobchádzať                   

s mladými ľuďmi, akoby takými neboli. Naša pastorácia mládeže musí byť 

charakterizovaná nasledujúcimi znakmi: dynamická, spoluúčastná, radostná, 

nádejná, odvážna, dôverujúca. A vždy plná Boha, to je to, čo najviac potrebuje 

mladý človek k vyplneniu jeho túžby po plnosti: plná Ježiša, ktorý je jedinou 

cestou, ktorou mladí musia prejsť, jedinou pravdou, do ktorej sú volaní vstúpiť, 

a jediným životom, pre ktorý dať všetko stojí zato (pozri Jn 1, 35 a nasl.). 

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 pápeža Františka ako príprava na synodu o mladých (str. 5)  

Modlitba odovzdanosti (str. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 

 
 

 

 

MODLITBA PRIJATIA 
Pedro Casaldálig 
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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. 

 

RUŽENEC A ADORÁCIA ZA POVOLANIA 
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2. Tajomstvo: Ježiš, ktorý zázrakom v Káne Galilejskej tvoril srdcia učeníkov pre 
vieru. 
Modlitba s úmyslom:  

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 
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 

ADORÁCIA DOSPELÝCH ZA NOVÉ POVOLANIA 
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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 
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  
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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 
 
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... 

ADORÁCIA S MLADÝMI  

NA ROZLIŠOVANIE POVOLANIA S PÍSANÍM LISTU JEŽIŠOVI  

 

 

 

 

http://www.biblia.sk/sk/1/biblia/sev/isa/006.html
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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.  

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 
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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) 
 
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. 
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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. 
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 
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budem, hlavne nech robím to, k čomu si ma ty povolal.  Nie čo ja chcem, ale to, čo chceš 
ty cezo mňa. Amen. 

 
PIESEŇ 

 

 

 

POČÚVAŤ, ROZLIŠOVAŤ A ŽIŤ PÁNOVO POVOLANIE 

Drahí bratia a sestry, 

v októbri 2018 sa bude konať 15. riadne plenárne zhromaždenie Biskupskej synody, ktoré 

sa bude venovať mládeži, predovšetkým vzťahu mladých, viery a povolania. Pri tejto príležitosti 

budeme mať možnosť hlbšie pochopiť, ako veľmi je Božie povolanie na radosť centrom nášho 

života a ako je práve ono „Božím plánom pre mužov a ženy každej doby“ (Biskupská synoda, 15. 

riadne plenárne zhromaždenie, Mladí, viera a rozlišovanie povolania, Úvod). 

Ide o dobrú zvesť, ktorá  sa nám bude na 55. svetový deň modlitieb za povolania znova 

naliehavo hlásať: nie sme odkázaní na náhodu, nie sme ani hnaní sledom nesúvisiacich udalostí, 

naopak, náš život a naša prítomnosť vo svete sú plodom Božieho povolania! 

ÚVOD: Aj v týchto nepokojných časoch nám tajomstvo vtelenia pripomína, že Boh nám stále ide              

v ústrety a je to Boh-s-nami, ktorý prechádza často prašnými ulicami nášho života, chápe našu 

spaľujúcu túžbu po láske a šťastí a volá nás na radosť. Pri všetkej rozmanitosti a špecifickosti 

každého povolania, či už osobného alebo cirkevného, ide o to, počúvať, rozlišovať  a žiť toto Slovo, 

ktoré nás zhora povoláva. Ono nám zároveň umožňuje zúročiť naše talenty, no robí nás tiež 

nástrojmi spásy vo svete a ukazuje nám cestu k plnosti šťastia. 

Tieto tri aspekty – počúvanie, rozlišovanie a prežívanie – rámcujú aj začiatok Ježišovho 

poslania: po dňoch modlitby a duchovného boja na púšti navštívil synagógu  v Nazarete                           

a započúval sa tu do Božieho slova, v ktorom spoznal poslanie, ktoré mu Otec zveril, a ohlásil, že ho 

prišiel uskutočniť „dnes“ (porov. Lk 4, 16 – 21). 

POČÚVAŤ 

Pánovo povolanie – treba hneď povedať – nie je také zrejmé, ako mnohé veci našej 

dennej skúsenosti, ktoré môžeme pocítiť, uvidieť alebo sa ich dotknúť. Boh prichádza potichu                     

a diskrétne, bez nátlaku na našu slobodu. Tak sa môže stať, že jeho hlas prehlušia mnohé starosti       

a problémy, ktoré plne zamestnávajú našu myseľ a naše srdce. 

Treba sa preto nastaviť na hlbšie počúvanie jeho Slova a načúvať mu vo vlastnom živote, 

t. j. venovať pozornosť aj malým veciam nášho každodenného života, naučiť sa vidieť udalosti 

očami viery a byť otvorenými na prekvapenia Ducha Svätého. 

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA NA 55. SVETOVÝ DEŇ 

MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA 
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Nedokážeme odhaliť osobitné a osobné povolanie, ktoré Boh pre nás vymyslel, ak 

ostaneme uzavretí v sebe samých, v našich zvyklostiach a v nezáujme toho, kto márni svoj život                 

v úzkom svete vlastného ja, a tak mu uniká príležitosť snívať o veľkých veciach a stať sa 

protagonistom jedinečného a nezameniteľného príbehu, ktorý chce s nami písať Boh. 

Aj Ježiš bol povolaný a poslaný. Preto sa potreboval pohrúžiť do ticha; počúval    a čítal 

Božie slovo v synagóge a pomocou svetla a sily Ducha Svätého odhalil plný zmysel tohto povolania 

vo vzťahu k jeho vlastnej osobe a dejinám izraelského ľudu. 

Takýto vnútorný postoj sa dnes stáva čoraz ťažším, pretože žijeme v hlučnej spoločnosti; sme 

presýtení množstvom podnetov a informácií, ktoré zapĺňajú naše dni. Vonkajšiemu hluku, ktorý 

niekedy vládne v našich mestách a štvrtiach, často zodpovedá vnútorná rozptýlenosť a zmätok, 

ktoré nám nedovoľujú zastaviť sa, precítiť chuť kontemplácie, pokojne sa zamyslieť nad udalosťami 

nášho života a konať s dôverou v starostlivý Boží plán pre nás, urobiť plodné duchovné 

rozlišovanie. Avšak vieme, že Božie kráľovstvo prichádza bez hluku a nepozorovane (porov. Lk 17, 

21). A jeho zárodky si môžeme všimnúť, len ak dokážeme zostúpiť do hĺbky našej duše a dovolíme, 

aby sa otvorila nebadateľnému vanutiu božského vánku tak, ako prorok Izaiáš (porov. 1 Kr 19, 11 – 

13). 

ROZLIŠOVAŤ 

Keď Ježiš v nazaretskej synagóge čítal úryvok z proroka Izaiáša, rozpoznal  v ňom obsah 

svojho poslania a predstavil ho tým, ktorí čakali Mesiáša: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma 

pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení,        

a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu  a ohlásiť Pánov milostivý rok“ (Lk 4, 18 – 

19). 

Rovnako každý z nás môže objaviť svoje povolanie iba prostredníctvom duchovného 

rozlišovania, teda „procesu, v ktorom človek dospieva – v dialógu s Pánom  a v počúvaní hlasu 

Ducha Svätého – k základným rozhodnutiam, počnúc voľbou životného stavu“ (Biskupská synoda, 

15. riadne plenárne zhromaždenie, Mladí, viera  a rozlišovanie povolania, II, 2). 

Pritom zvlášť odhaľujeme, že kresťanské povolanie má vždy prorocký rozmer. Ako o tom 

svedčí Písmo, proroci sú poslaní v situáciách veľkej materiálnej núdze, duchovnej a morálnej krízy, 

aby ľudu v Božom mene adresovali slová, ktoré zvestujú obrátenie, nádej a útechu. Tak ako vietor 

rozvíri prach, prorok narúša falošný pokoj svedomia, ktoré zabudlo na Pánovo slovo. Rozlišuje 

význam udalostí vo svetle Božieho prisľúbenia a pomáha Božiemu ľudu spoznať v tme dejín 

znamenia úsvitu. Aj dnes naliehavo potrebujeme takéto rozlišovanie a proroctvo; aby sme odolali 

pokušeniam ideológie a fatalizmu a aby sme vo vzťahu s Pánom objavili miesta, nástroje a situácie, 

prostredníctvom ktorých nás volá. Každý kresťan by mal vedieť rozvíjať schopnosť „čítať vnútri“ 

života a spoznať, kam a na čo ho Pán povoláva, aby pokračoval  v jeho poslaní. 

 

ŽIŤ   
Ježiš nakoniec ohlasuje veľkú novosť dnešného dňa, ktorá mnohých nadchne a iných zatvrdí. Čas sa 
naplnil a on je ten Mesiáš, ktorého ohlasoval Izaiáš, pomazaný, aby oslobodil zajatých, navrátil zrak 
slepým a ohlasoval Božiu milosrdnú lásku všetkému stvoreniu. Práve „dnes sa splnilo toto Písmo, 
ktoré ste práve počuli“ (Lk 4, 20), tvrdí Ježiš. 
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Radosť evanjelia, ktorá nás otvára na stretnutie s Bohom a s bratmi, nemôže čakať na 

našu lenivosť a pomalosť; nedotkne sa nás, ak ostaneme za oknom s ospravedlnením, že stále 

čakáme na vhodný čas; ani sa neuskutoční cez nás, ak dnes neprijmeme samotné riziko voľby. 

Povolanie sa uskutočňuje dnes! Kresťanské poslanie je určené pre dnešok! A každý z nás je 

povolaný – či už k laickému životu v manželstve, ku kňazskému v služobnom kňazstve alebo na 

osobitné zasvätenie – nato, aby sa stal Pánovým svedkom tu a teraz. 

Toto Ježišom ohlasované „dnes“ nás uisťuje o tom, že Boh naďalej „zostupuje“, aby 

zachránil toto naše ľudstvo a dal nám účasť na svojom poslaní. Pán nás znova povoláva, aby sme                

s ním žili a nasledovali ho v osobitne blízkom vzťahu, v bezprostrednej službe jemu. A ak sme 

pochopili, že nás volá, aby sme sa úplne zasvätili jeho kráľovstvu, nesmieme mať strach! Je to 

krásne – a je to veľká milosť – byť celkom a navždy zasvätený Bohu a službe bratom a sestrám. 

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 práve v dnešný deň, ktorý nám Pán 

dáva. 

Najsvätejšia Panna Mária, mladé dievča z periférie, ktoré vypočulo, prijalo a žilo Božie Slovo, ktoré 

sa stalo telom, nech nás vždy chráni a sprevádza na našej ceste. 

Vo Vatikáne 3. decembra 2017, na Prvú adventnú nedeľu František Zdroj: KBS (preložila Mária 

Spišiaková) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Drahí mladí, 

som šťastný, že vám môžem oznámiť, že v októbri 2018 sa bude sláviť biskupská synoda na tému 

«Mladí, viera a rozlišovanie povolania». Prial som si, aby ste boli v centre pozornosti vy, lebo vás 

nosím v srdci. Práve dnes je prezentovaný Prípravný dokument, ktorý zverujem aj vám ako 

«kompas» na tejto ceste. 

Prichádzajú mi na myseľ slová, s ktorými sa Boh obracia na Abraháma: «Odíď zo svojej krajiny, od 

svojho príbuzenstva a zo svojho otcovského domu do krajiny, ktorú ti ukážem» (Gn 12,1). Tieto 

slová sú dnes adresované aj vám: sú to slová Otca, ktorý vás pozýva «vykročiť» na cestu v ústrety 

nepoznanej budúcnosti, ktorá však v sebe nesie bezpečné naplnenie, k čomu vás on sám 

sprevádza. Pozývam vás, aby ste počúvali Boží hlas, ktorý sa ozýva vo vašich srdciach skrze vanutie 

Ducha Svätého. 

LIST PÁPEŽA FRANTIŠKA MLADÝM PRI PRÍLEŽITOSTI  

BISKUPSKEJ SYNODY 
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Keď Boh povedal Abrahámovi «odíď», čo mu chcel tým povedať? Určite nie, aby utiekol od svojich 

blízkych alebo pred svetom. Bolo to silné pozvanie, povolanie, aby zanechal všetko a išiel v ústrety 

novej zemi. Čo je dnes pre nás táto nová zem, ak nie spravodlivejšia a bratskejšia spoločnosť, po 

ktorej hlboko túžite a ktorú chcete vybudovať až po periférie sveta? 

Dnes však, bohužiaľ, to «odíď» na seba berie aj iný význam. Význam zlovôle, nespravodlivosti                    

a vojny. Mnohí mladí sú vystavení vydieraniu násilia a prinútení utiecť zo svojej rodnej krajiny. Ich 

výkrik stúpa k Bohu, ako ten [výkrik] izraelského otroka pod útlakom faraóna (porov. Ex 2,23). 

Rád by som vám tiež pripomenul slová, ktoré Ježiš raz povedal učeníkom, ktorí sa ho pýtali: «,Rabbi 

[...], kde bývaš?’ Odpovedal im: ,Poďte a uvidíte!’» (Jn 1,38-39). Aj na vás Ježiš obracia svoj zrak                

a pozýva vás, aby ste išli s ním. Drahí mladí, zachytili ste tento pohľad? Počuli ste tento hlas? 

Pocítili ste tento impulz vykročiť na cestu? Som si istý, že aj keď sa zdá, že vo svete vládne hurhaj               

a omámenie, toto volanie bude naďalej znieť vo vašom vnútri, aby ste sa otvorili plnej radosti. To 

bude možné do tej miery, a to aj vďaka sprevádzaniu skúsených vodcov, nakoľko dokážete nastúpiť 

cestu rozlišovania na objavenie Božieho plánu pre váš život. Aj keby bola vaša cesta poznačená 

neistotou a pádom, Boh bohatý na milosrdenstvo podáva svoju ruku, aby vás zdvihol. 

V Krakove na otvorení uplynulých Svetových dní mládeže som sa vás viackrát spýtal: «Je možné 

veci zmeniť?» A vy ste spoločne kričali búrlivé «Áno!» Ten krik sa rodí vo vašom mladom srdci, 

ktoré neznesie nespravodlivosť a nemôže sa podvoliť kultúre skartovania, ani ustúpiť globalizácii 

ľahostajnosti. Počúvajte ten výkrik, ktorý vychádza z vášho vnútra! A ak aj pocítite, tak ako prorok 

Jeremiáš, neskúsenosť vášho mladého veku, Boh vás nabáda ísť tam, kam vás on posiela: «Neboj sa 

[...], veď ja som s tebou, aby som ťa ochránil» (porov. Jer 1,8). 

Lepší svet sa dá vybudovať aj vďaka vám, vašej túžbe po zmene a vašej štedrosti. Nemajte strach 

počúvať Ducha, ktorý vás nabáda k odvážnym rozhodnutiam, neotáľajte, keď od vás svedomie 

žiada, aby ste pri nasledovaní Učiteľa riskovali. Ba aj Cirkev chce načúvať vášmu hlasu, vašej 

vnímavosti, vašej viere; dokonca i vašim pochybnostiam a vašim kritikám. Dajte zaznieť vášmu 

kriku, nechajte ho zaznieť v komunitách a nech dorazí až k vašim (duchovným) pastierom. Svätý 

Benedikt odporúčal opátom kláštora, aby sa radili aj s mladými pred každou dôležitou voľbou, lebo 

«často práve najmladšiemu Pán zjavuje najlepšie riešenie» (Regula sv. Benedikta III, 3). 

Ja a moji bratia biskupi chceme takto aj skrze proces tejto synody ešte väčšmi «prispieť k vašej 

radosti» (2 Kor 1,24). Zverujem vás Márii z Nazareta, mladej tak ako ste vy, na ktorú Boh obrátil 

svoj milujúci pohľad, aby vás vzala za ruku a viedla vás k radosti toho plného a veľkodušného «Hľa, 

tu som!» (porov. Lk 1,38). 

S otcovskou láskou, František Vo Vatikáne, 13. januára 2017 
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