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VEDENÍ DUCHOM NA MISIE

PÁPEŽ FRANTIŠEK V POSOLSTVE K 54. SVETOVÉMU DŇU
MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA PÍŠE
Teraz, pri príležitosti 54. svetového dňa modlitieb za duchovné
povolania, by som sa chcel pristaviť pri misionárskom rozmere kresťanského
povolania. Ten, kto sa nechal pritiahnuť Božím hlasom a vydal sa nasledovať
Ježiša, čoskoro hlboko v sebe spozoruje nepotlačiteľnú túžbu priniesť dobrú
zvesť bratom, prostredníctvom hlásania evanjelia a charitatívnej služby. Učeník
totiž neprijíma dar Božej lásky pre vlastnú útechu; nie je povolaný využívať ho
len pre seba alebo v záujme jednej firmy. Bol jednoducho dotknutý a premenený
radosťou z poznania, že Boh ho miluje a túto skúsenosť si nemôže viac nechať
len pre seba: „Radosť evanjelia, ktorá napĺňa život spoločenstva učeníkov, je
misionárska radosť“ (apoštolská exhortácia Evangelii gaudium, 21).

ODPORÚČANIE:
Brožúrka je určená pre farské spoločenstvá modliace sa za už povolaných
a za nové povolania pre Cirkev. Jednotlivý úmysel aj s modlitbou sa odporúča
predniesť pred sv. omšou 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 Posolstva k 54. svetovému dňu
modlitieb za duchovné povolania. Modlitbu odovzdanosti a modlitbu prijatia sa
môžu modliť mladí každý deň v tomto týždni.
Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS pod vedením Mons. Tomáša Galisa
žilinského diecézneho biskupa
http://povolania.kbs.sk/ pastoraciapovolanisk@gmail.com
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MODLITBA ODOVZDANOSTI

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.
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PONDELOK
ZA RODINY, KTORÉ SÚ MALÝMI SPOLOČENSTVAMI
CIRKVI, HNIEZDAMI POVOLANIA
Pápež František v Posolstve k 54. svetovému dňu modlitieb za
duchovné povolania píše:
„Misionárske poslanie teda nie je niečím, čo je ku kresťanskému životu
akosi pridané, ako nejaký ornament, ale naopak, nachádza sa v samom srdci
viery: dôsledkom nášho vzťahu s Pánom je to, že sme poslaní do sveta ako
proroci jeho slova a svedkovia jeho lásky. Ak aj v sebe pociťujeme mnohé
slabosti a niekedy sa možno cítime malomyseľní, musíme zdvihnúť hlavu hore
k Bohu a nedať sa rozdrviť pocitom nedostatočnosti či prepadnúť pesimizmu,
ktorý nás robí pasívnymi divákmi nudného a jednotvárneho života. Niet tu miesta
pre obavy: sám Boh prichádza, aby očistil naše „nečisté pery“ a urobil nás
hodnými tejto misie: „,... zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený!ʻ Potom
som počul hlas Pána, ktorý hovoril: ,Koho mám poslať, kto nám pôjde?ʻ I povedal
som: ,Hľa, tu som, pošli mňa!ʻ“ (Iz 6, 6-8)
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.
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UTOROK
ZA MLÁDEŽ HĽADAJÚCU ALEBO ROZHODUJÚCU SA
PRE SVOJE POVOLANIE V CIRKVI

Pápež František v posolstve k 54. Svetovému dňu modlitieb za
duchovné povolania píše:
„Ježiš je pomazaný Duchom a poslaný. Byť misionárskym učeníkom
znamená aktívne sa podieľať na Kristovom poslaní, ktoré sám Ježiš v nazaretskej
synagóge opisuje takto: „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). To je tiež naším poslaním: byť pomazaní Duchom
a ísť hlásať Božie slovo bratom a sestrám, stať sa pre nich nástrojom spásy.“
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.
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STREDA
ZA ZASVÄTENÉ ŽENY – REHOĽNÍČKY
A ZA ZA DIEVČATÁ
Pápež František v Posolstve k 54. svetovému dňu modlitieb za
duchovné povolania píše:
„Dvaja učeníci – zranení pohoršením kríža – sa vracajú domov cestou
porážky: v srdci si nesú zlomenú nádej a neuskutočnený sen. Radosť evanjelia
u nich nahradil smútok. Čo urobí Ježiš? Nesúdi ich, ide s nimi po tej istej ceste
a namiesto vytvorenia múru, otvorí cestu. Pomaly premieňa ich malomyseľnosť.
Keď im hlása slovo a láme chlieb, zapaľujú sa im srdcia a otvárajú oči. Rovnako
ani kresťan nie je pri plnení misionárskeho záväzku sám, ale aj v námahách
a nepochopeniach zakusuje, „že Ježiš s ním kráča, s ním hovorí, s ním dýcha,
s ním pracuje. Cíti, že živý Ježiš je s ním uprostred misijného poslania“
(apoštolská exhortácia Evangelii gaudium, 266).
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.
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ŠTVRTOK
ZA ZASVÄTENÝCH MUŽOV – REHOĽNÍKOV
A ZA CHLAPCOV
Svätý otec František v Posolstve k 54. svetovému dňu modlitieb za
duchovné povolania píše:
„Ježiš dáva vzklíčiť semenu. Nakoniec je dôležité naučiť sa z evanjelia,
ako ohlasovať. Nezriedka sa totiž môže stať – aj pri najlepšej vôli – že
prepadneme túžbe po moci, prozelytizme a netolerantnom fanatizme. Evanjelium
nás však pozýva, aby sme odmietli modloslužbu úspechu a moci, neprimeranú
starosť o štruktúry a istú úzkostlivosť, ktorá zodpovedá skôr duchu dobývania,
než duchu služby. Semeno kráľovstva – hoci je malé, neviditeľné a niekedy
bezvýznamné – potichu rastie vďaka neprestajnému Božiemu pôsobeniu:
„S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; či spí
alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie“ (Mk 4,
26 – 27). Toto je naša hlavná nádej: Boh prekonáva naše očakávania a prekvapuje
nás svojou veľkodušnosťou; spôsobuje, že naša práca prináša ovocie presahujúce
akékoľvek ľudské výpočty.“
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.
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PIATOK
ZA MISIONÁROV
A ZA DOBROVOĽNÍKOV
Svätý otec František v Posolstve k 54. svetovému dňu modlitieb za
duchovné povolania píše:
„V súvislosti s kresťanskými misiami zaiste vyvstáva nemálo otázok: čo
to znamená byť misionárom evanjelia? Kto nám dá silu a odvahu hlásať? Aká je
evanjeliová logika, ktorou sa misie inšpirujú? S touto evanjeliovou nádejou sa
otvorme tichému pôsobeniu Ducha, ktoré je základom misií. Bez vytrvalej
a kontemplatívnej modlitby nemôže existovať nijaká pastorácia povolaní, ani
kresťanské misie. V tomto zmysle treba kresťanský život sýtiť počúvaním
Božieho slova a predovšetkým pestovaním osobného vzťahu s Pánom
v eucharistickej adorácii, ktorá je privilegovaným „miestom“ stretnutia s Bohom.“
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.
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SOBOTA
ZA SLOBODNÝCH - OSOBY USKUTOČŇUJÚCE
SVOJE POVOLANIE AKO LAICI V CIRKVI
Svätý otec František v Posolstve k 53. svetovému dňu modlitieb za
duchovné povolania píše:
„Drahí bratia a sestry, aj dnes môžeme znovu nájsť zápal pre evanjelium
a povzbudzovať mladých predovšetkým k nasledovaniu Krista. Namiesto
rozšíreného pocitu apatickej viery či viery zúženej len na „povinnosti, ktoré treba
plniť“, túžia naši mladí objaviť stále aktuálnu príťažlivosť Ježišovej osoby,
nechať sa ním osloviť a vyprovokovať jeho slovami a jeho gestami a napokon
vďaka nemu sniť o plnom ľudskom živote, ktorý sa s radosťou obetuje
v láske.“
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.
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NEDEĽA
ZA KŇAZOV A MINIŠTRANTOV

Svätý otec František v Posolstve k 54. svetovému dňu modlitieb za
duchovné povolania píše:
„Každý misionársky učeník počuje v srdci tento Boží hlas, ktorý ho
pozýva, aby „chodil“ medzi pohanmi ako Ježiš, „dobre robil a uzdravoval
všetkých“ (porov. Sk 10, 38). Už som mal možnosť pripomenúť, že v sile krstu je
každý kresťan „Kristoforom“ , teda „tým, kto nosí Krista“ bratom (porov.
Katechéza 30. januára 2016). To platí zvlášť pre tých, ktorí sú povolaní k životu
osobitného zasvätenia a tiež pre kňazov, ktorí veľkodušne odpovedali „Hľa, tu
som, pošli mňa!“. Títo sú pozvaní, aby s novým misionárskym zápalom vyšli
z posvätného chrámového opevnenia a umožnili nežnej Božej láske rozliať sa pre
dobro ľudí (porov. Homília na svätej omši svätenia krizmy, 24. marca 2016).
Takýchto kňazov Cirkev potrebuje: dôveryplných a radostných, pretože objavili
skutočný poklad, nedočkavých ísť a radostne ho všetkým zvestovať!“ (porov. Mt
13, 44).
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.
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MODLITBA PRIJATIA
Pedro Casaldálig

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.
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MODLITBA PÁPEŽA FRANTIŠKA ZA POVOLANIA
Najsvätejšia Panna Mária, Matka nášho Spasiteľa, mala odvahu
objať tento Boží sen, vložiť svoju mladosť a svoje nadšenie do jeho rúk. Nech na
jej príhovor získame rovnakú otvorenosť srdca, ochotu povedať svoje „hľa, tu
som“ na Pánovo volanie a radosť vydať sa na cestu (porov. Lk 1, 39), ako ona,
aby sme ju hlásali celému svetu.

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