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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 

 

Modlitba má silu meniť tento svet, našu Cirkev a tvoj život.

Modlitba odkrýva cestu hľadajúcim.

Modlitba je najúčinnejším nástrojom pastorácie povolaní.



Vďaka Ježiš

Dobrý Bože, daroval si mi dnešný deň,
iný, ako ten včerajší,
iný, ako bude zajtra.
Ďakujem ti zaň a prosím:
Daj mi oči, aby som vnímal
aj neviditeľnú krásu.
Daj mi sluch, aby som počul
aj nevyslovené slová.
Daj mi chápavú myseľ,
aby som vedel pomôcť utrápeným.
Daj mi ruky, aby som hladil
tváre ubiedených.
Daj mi nohy, aby ma viedli
cestou spásy.
Daj mi silu,
aby som si zachoval čistú dušu,
nezatemnenú hriechom.
Daj mi pevnú vôľu,
aby som sa obetoval za iných.
Daj mi schopnosť
rozdávať úsmev tým,
ktorí sa už zabudli smiať.
Daj mi milujúce srdce,
aby som spoznal,
aké krásne je ľúbiť.
Daj mi pevné plecia,
aby som statočne niesol svoj kríž.
Vlož mi do úst slová,
ktorými budem ohlasovať
tvoje meno pred ľuďmi,
ktorí neveria v teba.
Pomôž mi milovať;
pomôž mi stať sa dnes
lepším človekom. Amen.



Vzývanie Ducha Svätého za povolanie

Duchu Svätý, ty si dušou mojej duše.
Pokorne sa klaniam pred tebou.
Osvieť ma, posilni ma, utešuj ma.
A zjavuj mi tvoje túžby.
Daj mi poznať, čo Večná Láska žiada odo mňa.
Daj mi poznať, čo mám robiť.
Daj mi poznať, čo mám trpieť.
Daj mi poznať, čo v tichu, pokorne a v modlitbe
mám podstúpiť, prijať a znášať.

Áno, Duchu Svätý, daj mi poznať tvoju vôľu a vôľu Otca.
Celý môj život nechce byť ničím iným
než neustálym "áno"
túžbam a vôli Večného Otca.
Amen.

Zdroj: card. Mercier, Seminaristom, 1925



Za zasvätené osoby

Láskavý Bože, ty si prisľúbil večný život v nebeskom kráľovstve tým, 
ktorí majú srdce čisté a sú chudobní duchom. Prosíme ťa za všetkých tých, 
ktorí sa rozhodli zanechať všetko, a by ti zasvätili celý svoj život 
prostredníctvom rehoľných sľubov. Nech sú svojou chudobou príkladom 
pre tých, čo majú nedostatok a trpia, svojou čistotou srdca nech otvárajú 
zrak všetkým, čo túžia hľadieť na Božiu tvár, a svojou poslušnosťou a 
verným nasledovaním evanjelia nech kráčajú k tebe, prameňu všetkých 
milostí. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.



Slávnostná modlitba zasvätených v roku zasväteného života

Najvyšší a slávny Boh, náš Otec, ďakujeme ti za dar zasväteného života. 
Vďaka ti, že nás každý deň povolávaš k veľkým veciam takých, akí sme – 
úbohých, slabých a hriešnych. Ďakujeme ti, že počúvaš naše snahy o tvoju 
oslavu, že môžeme prijímať tvojho milovaného Syna v chlebe života, že 
nám uprostred zápasov dávaš zakúsiť svoj pokoj a radosť.

Dobrotivý Pane Ježišu, naša jediná láska, opakuj aj dnes svoje láskavé 
pozvanie: Poď a nasleduj ma! Daj, aby sme v pravej slobode ducha, pokore
a družnosti kráčali po úzkej a strmej ceste evanjeliovej dokonalosti, ktorú 
si nám slovom i príkladom zanechal vo Svätom písme ako knihe života. 
Nech tvoja veľknazská modlitba spôsobí v nás milosť vnútornej modlitby a
misijnej služby, premieňajúcej svet. Udeľ nám schopnosť byť pre dnešných
ľudí znakom Božej lásky a znamením nebeských dobier.

Duch Svätý, Bože, darca všetkých darov, daj nám v každom čase vnímať 
krásu rehoľného povolania. Rozpáľ naše chladné srdcia ohňom svojej 
lásky, aby sme vždy a všade nosili v sebe horlivú túžbu po svätosti a 
vkladali ju aj do duší iných. Pohnutí tvojím vnuknutím znova túžime 
obnoviť si naše rehoľné sľuby a zachovať ich verne až do konca životom v 
chudobe, čistote a poslušnosti.

Presvätá Panna, Matka Božia Mária, tvoja stála a mocná ochrana nech nás 
sprevádza nebezpečenstvami života do prístavu spásy. Zahaľ svojím 
ochranným plášťom naše rany a obnov nás ako za predošlých dní. Nauč 
nás žiť na väčšiu česť a slávu Božiu, na chválu Najsvätejšej Trojice, aby 
sme mohli dosiahnuť dokonalú lásku v službe Bohu, Cirkvi a ľuďom

Amen.



Modlitba za duchovné povolania

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. 
Daj vytrvalosť našim seminaristom a všetkým,
ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života úplne zasväteného tvojej službe.
Prebuď v našich spoločenstvách 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.
Amen.

Panna Mária, matka Krista - Veľkňaza,
vypros pre naše Slovensko veľa svätých a horlivých kňazov.

 

Zdroj: Jednotný katolícky spevník a najpotrebnejšie modlitby kresťana
katolíka. 75. vydanie. 2013. Spolok svätého Vojtecha. Trnava



Pravá sloboda ducha

Dobrotivý Bože,
pokorne ťa prosím, uchráň ma od starostí každodenného života,
aby som nimi príliš nepodliehal,
od mnohých telesných potrieb, aby ma nezachvátila rozkoš,
od všetkých duchovných prekážok, aby som neklesol zlomený ťažkosťami.
Bože môj, nevýslovná slasť,
premeň mi v horkosť všetku telesnú útechu, 
ktorá ma odťahuje od lásky večných vecí
a vábi ma k tebe klamlivým čarom časného pôžitku.
Nech ma nepremôže, Bože môj, krv a telo.
Nech ma nezvedie svet a jeho krátka sláva.
Nech ma neoklame diabol a jeho ľstivosť.
Daj mi silu odporovať, trpezlivosť znášať a stálosť vytrvať.
Miesto všetkých svetských útech
daj mi hojivé pomazanie svojho ducha,
a namiesto telesnej lásky vlej do môjho srdca lásku k svojmu menu.
Amen. 



Dokonalá láska

Chvála a sláva patrí tebe,
Ježišu najmilší.
Svetlom si mi v tme,
tvoja láska nech vo mne blčí.
Cestu ukazuješ poblúdeným,
veď ty sám si cestou,
milosrdenstvo preukazuješ skrúšeným,
Pane, ostávaj vždy so mnou.
Lebo ty si dokonalá Láska,
väčšej vo svete niet,
lebo, Pane, ty a tvoja láska
výkúpili ste tento svet. 
Amen.



Odpusť mi

Drahý Ježišu,
odpusť mne,
odlúčenej duši, ktorá sa ťa zriekla,
pretože som bol slepý.
Prepáč mi, že som zamenil tvoju lásku za bezcenné veci,
ktoré nič neznamenajú.
Pomôž mi nájsť odvahu kráčať po tvojom boku,
prijať s vďačnosťou tvoju lásku a milosrdenstvo.
Pomôž mi zostať blízko tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu
a už nikdy viac sa od teba nevzdialiť.
Amen.



Za povolania do zasväteného života

Pane Ježišu,
ty si povolával, koho si chcel;
volaj mnohých z nás, aby sme pracovali pre teba a s tebou. 
Ty si svojím slovom osvietil tých, ktorých si povolal;
osvecuj nás darom viery v teba.
Ty si ich chránil v ťažkostiach;
pomáhaj mladým premáhať ťažkosti dneška. 
A keď pozveš niekoho z nás, aby sa celý zasvätil tebe,
nech tvoja láska zahrieva toto povolanie od jeho zrodu 
a dáva mu vzrast a vytrvalosť až do konca.
Amen.



Tebe hovorím, potešuj môj ľud

Otče náš, ktorý voláš všetkých pokrstených,
aby zatiahli na hlbinu
a neustále nás pozývaš potešovať svoj ľud.
Pozri sa do očí každej jednej,
ktorú si si vyvolil a povedz jej:
„Tebe hovorím, potešuj môj ľud.“

Pane Ježišu Kriste, pozri sa s láskou na nové generácie,
ktoré hľadajú s nádejou svoju vlastnú cestu.
Vlož do srdca mnohých mladých schopnoť počúvať,
odvahu odpovedať , odhodlanie milovať,
túžbu kráčať a budovať tvoje kráľovstvo.

Daj, aby sme všetci, ktorých voláš zasvätiť svoj život
ako Sestry Útechy alebo laici veľkej Rodiny Útechy,
počúvali tvoj hlas a mohli plniť tvoju vôľu.

Duchu Svätý, pomáhaj nám svojou milosťou,
aby sme počas tohto roku povolaní mohli
znovu objaviť, sláviť, zdieľať sa
a svedčiť o kráse nášho povolania.

Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.

     Modlitba sestier Panny Márie Útechy na ich Rok povolaní 2014 



Modlitba študenta pred skúškou

Svätý Jozef Kopertinský,
priateľ študentov a zástanca tých, čo skladajú skúšky,
prichádzam, aby som ťa poprosil o pomoc v mojom štúdiu.
Ty poznáš zo svojej vlastnej skúsenosti,
aký veľký nepokoj doprevádza štúdijné úsilie a ako je jednoduché stratiť 
orientáciu v množstve intelektuálnych otázok alebo sa nechať znechutiť.
Ty, ktorý si bol v štúdiu pri skúškach Bohom zázračne podporovaný,
aby si bol pripustený ku kňazskému svedectvu,
vypros u Boha svetlo pre môj rozum a silu pre moju vôľu.
Ty, ktorý si konkrétnym spôsobom zakúsil materskú pomoc Panny Márie, 
Matky Múdrosti,
pros ju za mňa, aby som mohol šťastne prekonať všetky štúdijné ťažkosti. 
Svoju dôveru v tvoj príhovor spájam s pevným rozhodnutím
žiť ako človek skutočne veriaci.
Amen.



Litánie za kňazov

1. Aby sa tvoje sväté meno v našej farnosti, v našich rodinách, v našej 
krajine svätilo. Pane, daj nám kňazov, daj nám svätých kňazov a učiň nás 
prístupnými ich náukam.

2. Aby tvoje kráľovstvo prišlo do našich sŕdc a do sŕdc našich detí. Pane...

3. Aby sa na tvojom oltári každý deň konala svätá obeta na zadosťučinenie 
za naše hriechy a za potechu našich zomrelých. Pane...

4. Aby si nám odpustil hriechy, dal život našim dušiam a pokoj našim 
srdciam. Pane...

5. Aby si svätou Oltárnou sviatosťou osviežil naše duše, vysilené 
každodenným zápasom života. Pane...

6. Aby nás tvoje sviatosti posilňovali v živote a najmä v hodine našej smrti.
Pane...

7. Aby si naše deti učil teba poznať, teba milovať, tebe slúžiť. Pane...

8. Aby si našich mládencov učil povinnostiam voči sebe, voči rodičom a 
vlasti. Pane...

9. Aby si naše dcéry učil byť skromnými, poctivými a hrdinskými 
kresťanskými matkami. Pane...

10. Aby si nás učil vzájomne sa milovať. Pane...

11. Aby si nás všetkých učil svedomite si plniť povinnosti a tak dosiahnuť 
večný život. Pane...



12. Aby nám bola hlásaná opravdivá spravodlivosť a pravá láska. Pane...

13. Aby si utíšil nenávisť spoločenských tried a spojil rozbrojené srdcia. 
Pane...

14. Aby si vylial svoje požehnanie na naše domy, polia a majetky. Pane...

15. Aby sme sa raz všetci zišli v krajine vyvolených. Pane...

16. Srdce Ježišovo, ty si ustanovilo katolícke kňazstvo, aby si nám 
dokázalo svoju nekonečnú lásku a skrze pôsobenie tvojich kňazov 
prebývalo medzi nami! Pane...

Modlime sa: Ó Bože, ty si dal svojho jednorodeného Syna za pastiera 
našich duší a založil si skrze neho veľký ovčinec, svätú katolícku Cirkev, 
pokorne ťa prosíme, daruj svojmu veriacemu ľudu vždy verných pastierov, 
aby podľa Kristovho učenia a jeho dobrého príkladu pásli tvoje stádo a 
privádzali blúdiace  ovce na cestu spasenia. Skrze Krista, nášho Pána. 
Amen.

Bože, pôvodca všetkej svätosti, od teba pochádza každé pravé posvätenie a
plné požehnanie, vylej na svojich služobníkov, ktorí v tomto čase majú byť
vysvätení za kňazov, dar svojho požehnania:

- aby svojím dôstojným životom, konaním a prísnym dohliadaním na 
mravy veriacich ukázali, že sú dobrí duchovní a poznajú pravidlá, ktoré dal
svätý Pavol Titovi a Timotejovi,

- aby dňom i nocou o tvojom zákone rozjímali,

- aby to, čo čítajú, verili, čo veria, učili a čo učia, i sami konali,



- aby boli ozdobení čnosťou spravodlivosti, stálosti, milosrdenstva, 
statočnosti a ostatnými čnosťami,

- aby k týmto čnostiam svojím príkladom povzbudzovali a náukami ich 
potvrdzovali,

- aby svoju dôstojnosť zachovali čistú a nepoškvrnenú,

- aby najsvätejšiu obetu, v ktorej chlieb a víno svätým požehnaním v Telo a
Krv tvojho Syna býva premenené, vždy hodne na spásu tvojho ľudu slávili,

- aby vernou a nikdy nechladnúcou láskou dosiahli plný vek v Kristovi a v 
deň spravodlivého Božieho súdu s čistým svedomím, s pravou vierou, plní 
Ducha Svätého vstali z mŕtvych.

Skrze Krista nášho Pána. Amen

Vystroj, Ó Pane všetkých duchovných správcov svojou milosťou a hlboko 
im vštep do srdca, že každú im zverenú dušu, ktorej spasenie zanedbajú, 
budeš v ten veľký deň od nich požadovať. Tvoj duch nech ovieva ich ústa, 
keď ohlasujú ľudu tvoje slovo, keď mládež vyučujú tvoje sväté 
náboženstvo, keď umierajúcich zaopatrujú na smrteľnej posteli. Daj, aby 
skrze verné kresťanské konanie boli príkladom tichosti a lásky k blížnemu 
a hodnými sluhami svätého oltára. Amen.

Zdroj: Litánie. Vydavateľstvo Michala Vaška, tretie vydanie. Prešov 2007



Modlitba za chorých

Pán života,
vezmi za ruku chorých ľudí a udeľ im svoju pomoc
vo chvíľach skúšok, posilni ich
v ťažkostiach a bolestiach.
Odmeň ich svojou radosťou
za prijaté utrpenie z lásky k bratom,
s úplným primknutím ku spasiteľnému krížu.
Daj, aby sa ich modlitba
a prijaté utrpenie stali žriedlom
nových povolaní do Cirkvi.
Amen.



Modlitba za milosť plniť Božiu vôľu

Dožič mi, najdobrotivejší Ježišu, svojej milosti, aby so mnou bola, so 
mnou pracovala a so mnou zotrvala až do konca. Daj, aby som vždy túžil 
len po tom a chcel len to, čo ti je príjemnejšie a čo sa ti väčšmi páči. Tvoja 
vôľa nech je i mojou, moja vôľa nech sa riadi vždy tvojou a nech sa s ňou 
zhoduje stále viac. Daj aby som chcel to, čo ty chceš, a aby som nežiadal 
to, čo ty nechceš.
Daj aby som odumrel všetkému na svete! Aby som bol rád, keď som na 
tomto svete opovrhnutý a neznámy. Daj aby som ponad všetky túžby 
spočinul iba v tebe a len v tebe upokojil svoje srdce. Ty si pravý pokoj 
srdca, ty si jediný pravý odpočinok, okrem teba je všetko plné ťažkostí a 
nepokoja. V tomto pokoji, v ňom jedine: teda v tebe, zvrchovanom a 
večnom dobre, usnem a budem odpočívať.
Amen.



Byť ako Mária

Pane Ježišu,
dnes večer by som chcel s tebou hovoriť
a vziať si za svoj onen vnútorný postoj
a dôverujúcu odovzdanosť
tej mladej ženy,
ktorá pred dvetisíc rokmi
povedala svoje „áno“ Bohu Otcovi,
ktorý ju vybral, aby sa stala tvojou matkou.

Pane, ešte nie som taký,
akým by si ma chcel mať.
Niekedy nerozumiem, čo sa vo mne odohráva
a nedokážem celkom pochopiť ani sám seba.
Ale s tvojou pomocou
som pripravený nasledovať ťa.

Ako ona,
ako mladučká Mária,
chcem ti s vierou povedať:
„Nech sa mi stane
podľa tvojho slova!“

Amen.



Za misionárske povolanie

Ježišu, ty si povedal
svojím prvým učeníkom:
"Poďte za mnou!"
a oni sa stali tvojimi apoštolmi vo svete.
Veď ma v tieto dni,
keď sa snažím rozoznať
tvoje volanie v mojom živote.
Osvieť moje vnútro,
aby som sa lepšie poznal
a mal odvahu odpovedať ti
z hĺbky môjho srdca.
Podopieraj moje kroky na tejto ceste,
ktorá možno vedie k životu zasvätenému misiám.
Pomôž mi modliť sa
a načúvať pozorne tvojmu hlasu.
Amen.

Z modlitieb misionárov verbistov



Za seminaristov a rehoľníkov

Pane Ježišu Kriste,
ty si položil život za spásu ľudí
a stal si sa Večným kňazom.

Prosíme ťa za tých,
ktorí sa pripravujú na kňazstvo a rehoľný život.
Udeľuj im aj naďalej svoju milosť,
vzdiaľ od nich všetky pokušenia
a posilňuj ich vo svätosti,
aby ochotne a oddane poznávali teba,
a tak 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.
Zvláštnym spôsobom ti zverujeme
seminaristov a rehoľníkov z našej diecézy.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.



Ukáž, ktorých…

Bože, ty si prikázal svojim učeníkom,
ktorí sa modlili a postili,
aby vyčlenili Šavla a Barnabáša na dielo,
ku ktorému si ich povolal.

Prejav aj dnes svoju prítomnosť v Cirkvi,
ktorá sa modlí.
Ty, ktorý poznáš všetky srdcia,
ukáž, ktorých si si vyvolil k službe.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.



Voláš ma

Voláš ma.
Vôbec nechápem, prečo to robíš,
ale - chceš ma.
Nepoznám tvoje zámery, ani tvoje cesty,
ale ty poznáš moju cestu.
Chceš ma.
Ďakujem ti, Pane.
Amen.



Daj mi túžbu a silu

Všemohúci, večný Bože,
ty si mňa a mojich bratov a sestry
stvoril pre seba, aby sme ťa poznali,
aby sme ťa milovali,
aby sme ti slúžili
a raz prišli k tebe.
Všetky veci na zemi
si dal nám ľuďom,
aby nám pomáhali dosiahnuť cieľ,
pre ktorý sme boli stvorení.

Daj, aby som jasne spoznal a vybral si to,
čo ma privedie k tebe,
a aby som odmietal to,
čo ma od teba vzďaľuje.

Daj mi svojho Svätého Ducha,
aby som túžil iba po tom a vybral si len to,
čo ma priblíži k cieľu,
pre ktorý som bol stvorený.

Amen.

podľa sv. Ignáca z Loyoly



Čo mi bolo zverené

Bože, náš Otec, tvoje stvorenie je úžasné. Z tvojej ruky pochádza všetko 
stvorené. Aj mňa si povolal k životu, dal si mi životnú úlohu, poverenie, 
ktoré nemôže naplniť nikto iný. Mám poslanie pre svoj život. Možno toto 
svoje pozemské poslanie dostatočne a jasne nerozoznávam, raz mi však 
bude úplne jasné. Nebol som povolaný do života, aby som bol neužitočný a
zbytočný. Som ohnivkom dlhej reťaze, mostu medzi ľuďmi a generáciami.
Pane, Bože, bolo mi zverené to najlepšie: napĺňať tvoje dielo, prinášať 
pokoj, konať dobro, slúžiť pravde, žiť tvoje slovo, kdekoľvek som, 
kdekoľvek budem.
Amen. 



K Pastierovi

Pane Ježišu Kriste, spasiteľ sveta,
večný pastier, vrúcne ťa prosíme:
neopusť svoje stádo v trápení,
ale vzbuď v ňom ducha,
ktorého si štedro vylial na apoštolov.
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.



S Matkou ustavičnej pomoci

   Matka ustavičnej pomoci, potrebujem tvoju pomoc. Viem, že v 
pozemskom živote musím slúžiť tvojmu synovi Ježišovi, lebo všetko, čo 
som a čo mám, mám od neho. Všetky moje telesné i duševné schopnosti 
musia teda smerovať k nemu.
     Drahá Matka, v akom povolaní mám slúžiť Bohu? Matka moja, ja to 
neviem, ale ty to vieš. Preto sa vo svojej bezradnosti obraciam na teba. 
Osvieť mi rozum, aby som poznal Božiu vôľu. Bolo by pre mňa nešťastím,
keby som sa chcel rozhodovať bez teba a bez Ježiša. Nie, nechcem si voliť 
povolanie len pre pozemské výhody, ani preto, aby som mohol 
uspokojovať svoje vášne. To by mi bolo osudné, lebo by som mohol stratiť 
svoje večné šťastie.
     S celou vážnosťou chcem skúmať, aký plán má so mnou Boh, kde ma 
chce mať on. Matka moja, pomáhaj mi poznať jeho najsvätejšiu vôľu.
     Pýtam sa sám seba: Čím by som chcel byť, keď budem stáť pred bránou
večnosti? Ako by som sa chcel predstaviť Ježišovi? Kam ma dnes volá tvoj
Syn? Moja drahá Matka, povedz mi to! Osvieť i môjho spovedníka, aby mi
mohol pomôcť nájsť správnu cestu.
     A keď ju spoznám, daj mi silu, aby som po nej šiel v tvojom duchu, aby 
som dôsledne spĺňal Božiu vôľu, prijímal na seba kríž a vytrvalo premáhal 
všetky prekážky na tejto ceste.
     Matka moja, daj, aby sa aj vôľa mojich rodičov zhodovala s Božou 
vôľou.
     A keď sa budem musieť od nich odlúčiť, ty im nahrádzaj mňa. Tebe, 
Matka, ich odporúčam, ty ich potešuj!
     Vyslyš ma, moja drahá Matka! Potom sa budem smieť pokojne pozerať 
do svojej časnej i večnej budúcnosti a očakávať, že ťa budem v nebi večne 
milovať. Milovať teba a Ježiša, tvojho Božského Syna.

     Amen.



Za tých, čo sa pripravujú…

Pane Ježišu Kriste,
ty si položil život za spásu ľudí
a stal si sa Večným kňazom.
Prosíme ťa za tých,
ktorí sa pripravujú na kňazstvo a rehoľný život.
Udeľuj im aj naďalej svoju milosť,
vzdiaľ od nich všetky pokušenia
a posilňuj ich vo svätosti,
aby ochotne a oddane poznávali teba
a tak 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.
Zvláštnym spôsobom ti zverujeme
seminaristov a rehoľníkov z našej diecézy.
Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. 
Amen.



Za kňazské povolania

Otče, daj aby sa medzi kresťanmi
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 sme boli pozornými a horlivými strážcami Eucharistie,
sviatosti najvyššieho Kristovho daru
na spásu sveta.

Povolaj služobníkov tvojho milosrdenstva,
ktorí prostredníctvom sviatosti zmierenia
budú rozširovať radosť z tvojho odpustenia.
Učiň, Otče, aby Cirkev s radosťou prijala
mnohé vnuknutia od Ducha tvojho Syna,
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.

Mária, Kráľovná apoštolov, oroduj za nás!



Modlitba pátra Hieronyma Nadala SJ za povolania

Pane Ježišu, prosíme ťa, aby si povolal tých, ktorých máš povolať.
Aby si rozoslal tých, ktorých máš rozoslať,
aby pracovali pre Cirkev v tvojej spoločnosti.
My sme neužitoční, viac ako si to môžeme myslieť.
Preto dovŕš to, čo máš pripravené, napriek tomu, 
že my to môžeme prekaziť,
že tomu môžeme zabrániť, ba dokonca pokaziť,
a to našou slabosťou, našou nevedomosťou, 
našou nedbalosťou, naším hriechom.
Amen.



Za misijné povolania

Zjednotení s mladými celého sveta
dvíhame svoju modlitbu
k Pánovi žatvy,
aby znásobil počet
ohlasovateľov Evanjelia,
s istotou,
že vypočuje našu modlitbu,
ktorú nám Ježiš prikázal modliť sa.
Bože, náš Otec,
zverujeme ti mladých
celého sveta,
s ich problémami,
túžbami a nádejami.
Obráť k nim svoj pohľad
a urob ich nositeľmi
a staviteľmi civilizácie lásky.
Volaj ich k nasledovaniu
Ježiša, tvojho Syna.
Urob ich schopnými pochopiť,
že stojí za to
obetovať svoj život pre teba
a za ľudstvo.
Daj im veľkodušnosť,
aby rýchlo a bez váhania
odpovedali na tvoje volanie.
Daj, aby spoznali, že povolanie,
ktoré im dávaš,
je vždy aktuálne a veľmi potrebné.
Amen.



Modlitba Jána Pavla II.

Mária, pokorná služobnica Najvyššieho,
Syn, ktorého si zrodila, ťa urobil služobnicou ľudstva.
Tvoj život bol pokornou a obetavou službou:
stala si sa služobnicou Slova,
keď ti anjel oznámil Boží plán spásy.
Stala si sa služobnicou Syna,
keď si mu darovala život a zostala si otvorená jeho tajomstvu.
Stala si sa služobnicou vykúpenia,
keď si odvážne stála pod krížom,
bok po boku trpiacemu Služobníkovi a Baránkovi,
ktorý sa obetoval z lásky k nám.
V deň Turíc si sa stala služobnicou Cirkvi
a svojím orodovaním ju neprestajne prebúdzaš k životu
v každom veriacom aj v týchto našich ťažkých a nepokojných časoch.
K tebe, mladá dcéra Izraela,
ktorá si zoči-voči povolaniu od Večného poznala zmätok mladého srdca,
s dôverou hľadia mladí tretieho tisícročia.
Urob ich schopnými prijať pozvanie tvojho Syna
obetovať celý svoj život na Božiu slávu.
Daj, nech pochopia, že služba Bohu napĺňa srdce,
že iba v službe Bohu a jeho kráľovstvu
dosiahnu naplnenie toho, čo Boh pre nich naplánoval,
a v nej sa ich život stane oslavným hymnom na Najsvätejšiu Trojicu.
Amen.

Vo Vatikáne 16. októbra 2002, JÁN PAVOL II.



Zodpovednosť

Pane, ty si vložil
do našich rúk budovanie sveta
a zveľaďovanie tvojej Cirkvi.
Zveril si nám ohlasovanie
tvojho Evanjelia
a čakáš na nás v chudobných,
trpiacich a opustených,
a vo všetkých
našich bratoch a sestrách.
Pred nami sa otvárajú
mnohé cesty
a ozývajú sa mnohé hlasy,
ktoré by nás mohli pomýliť.
Medzi tým všetkým
je tvoje volanie
tak silné a príjemné
a neobmedzuje v ničom našu slobodu.
Nedovoľ, aby osoby,
idey a okolnosti prekazili
alebo zneškodnili
naše pevné rozhodnutia.
Urob, aby naša zodpovednosť
stále rástla a chráň našu slobodu,
aby sa každý jeden z nás
odovzdal slobodne a s láskou
službe Bohu a blížnemu až do konca.
Amen.



Prosba o svetlo

Pane Ježišu,
prosím ťa o svetlo,
o múdrosť a silu,
aby som si správne zvolil
cestu môjho života.
Nech sa môj život premení
na pieseň spievanú
na tvoju chválu.
Amen.



Za správnu voľbu

V rozkvete mladosti
prichádzam k tebe Pane.
Chcem rozhodne kráčať chodníkom,
ktorý si mi ty vyznačil,
aby môj život bol naplnený.
Nech ma neunaví horúčosť leta,
ani mráz zimy.
Nech moje kroky nezídu
zo správnej cesty.
Ty si môj spoločník na ceste.
Budeme kráčať spoločne
a spolu sa budeme deliť
o chlieb priateľstva.
Naučíš ma, ako sa deliť
o tento chlieb s mojimi bratmi.
Posilni moju vôľu,
Aby som sa vedel
vzoprieť vetru nezriadenosti
a vždy ťa nasledoval
v pravde a radosti. Amen.
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