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Odporúčanie: 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 sa predmodlieva). 

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

konkrétny úmysel s myšlienkou Svätého otca Františka z Posolstva k 52. 

svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania. 

 

PONDELOK:   ZA RODINY 
 

Svätý otec František v Posolstve k 52. svetovému dňu modlitieb za 

duchovné povolania píše: „V základe každého kresťanského povolania je 

zásadný pohyb skúsenosti viery: veriť znamená zanechať seba samého, 

zbaviť sa výhody pohodlia ... a sústrediť svoj život na Ježiša Krista; ako 

Abrahám zanechať svoju krajinu v nádeji, že Boh mi ukáže cestu do novej 

krajiny. Toto „vyjdenie“ netreba chápať ako pohrdnutie vlastným životom, 

svojimi citmi, svojou ľudskosťou. Naopak, ten, kto vykročí za Kristom, 

nachádza život v hojnosti, dajúc svoj život k dispozícii Bohu a Jeho 

kráľovstvu. Ježiš hovorí: „Každý, kto pre moje meno opustí domy alebo 

bratov a sestry alebo otca a matku alebo deti alebo polia, dostane 

stonásobne viac a bude dedičom večného života“ (Mt 19, 29). To všetko má 

svoje hlboké korene v láske“. 

 

Modlitba: 

Dobrotivý Bože, v Tebe má rodinné spoločenstvo svoj pôvod 

a pevný základ; láskavo vypočuj naše prosby a pomáhaj nám rásť vo 

vzájomnej láske a v rodinných čnostiach podľa príkladu Svätej rodiny, aby 

sme dosiahli večnú blaženosť v nebeskom domove. Skrze Krista, nášho 

Pána. Amen 

 

 

UTOROK:  ZA MLÁDEŽ HĽADAJÚCU ALEBO ROZHODUJÚCU 

SA PRE SVOJE POVOLANIE V CIRKVI 
 

Svätý otec František v Posolstve k 52. svetovému dňu modlitieb za 

duchovné povolania píše: „Dynamika exodu smerom k Bohu rozvíja život 

radosti a dáva životu zmysel. Najmä mladým, vzhľadom na ich vek a víziu 

budúcnosti, ktorú majú pred očami, by som chcel povedať, aby boli 

disponibilní a tvoriví. Niekedy totiž pre nevedomosť a predsudky i neistotu 
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každodenného života riskujú stratu elánu a svojich snov, mysliac, že sa 

netreba angažovať a že Boh cez kresťanskú vieru obmedzuje ich slobodu. 

Naopak, drahá mládež. Nemajte strach vyjsť zo seba a dať sa na cestu. 

Evanjelium je Slovo, ktoré oslobodzuje, pretvára a robí náš život krajším“. 

 

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, rozlišovali ich od 

falošných a vedeli sa rozhodnúť pre dobro, pravdu a krásu. Vypočuj naše 

prosby a daruj im odvahu nasledovať teba Cestu, Pravdu a Život aj 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 

 

STREDA: ZA ZASVÄTENÉ ŽENY – REHOĽNICE 

 

Svätý otec František v Posolstve k 52. svetovému dňu modlitieb za 

duchovné povolania píše: „Panna Mária, vzor každého povolania, sa 

nebála dať svoje „fiat“ na Pánovo volanie. Ona nech vás sprevádza 

a chráni. S plodnou odvahou viery Mária vyspievala radosť z vyjdenia zo 

seba samej a ponúkla Bohu svoje životné plány. Obráťme sa k nej, aby sme 

sa stali viac disponibilnými pre plnenie Božej vôle; aby sa v nás vzmáhala 

túžba vykročiť a ísť s pomocou k ostatným (porov. Lk 1, 39)“. 

 

Modlitba: 

Nebeský Otče, Ty všetkých pozývaš k dokonalej láske a mnohých 

povolávaš nasledovať Tvojho Syna osobitným spôsobom; milostivo 

pomáhaj všetkým ženám, ktoré si si vyvolil pre rehoľný život, aby nažívali 

v dokonalej láske a boli Cirkvi a svetu presvedčivým znamením Tvojho 

kráľovstva. Skrze Krista, nášho Pána. Amen 
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ŠTVRTOK: ZA ZASVÄTENÝCH MUŽOV – REHOĽNÍKOV  

 

Svätý otec František v Posolstve k 52. svetovému dňu modlitieb za 

duchovné povolania píše: „Boh vychádza zo seba v trinitárnej dynamike 

lásky, vypočuje biedy svojho ľudu a intervenuje, aby ho vyslobodil (Ex 3, 7). 

K takému spôsobu bytia a konania je vyzvaná aj Cirkev: Evanjelizujúca 

Cirkev vychádza na stretnutie s človekom, ohlasuje oslobodzujúce slová 

Evanjelia, milosťou Božou lieči rany duše i tela a dvíha úbohých 

a núdznych“. 

 

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 väčšmi 

sa odpútať od svetských márností, aby verne slúžili Tebe i svojim blížnym 

v duchu evanjeliovej chudoby a pokory. Skrze Krista, nášho Pána. Amen 

 

 

PIATOK: ZA MISIONÁROV 

 

Svätý otec František v Posolstve k 52. svetovému dňu modlitieb za 

duchovné povolania píše: „Ak je Cirkev zo svojej povahy misijnou (II. 

Vatikánsky koncil, Ad Gentes 2), tak kresťanské povolanie sa môže zrodiť 

jedine v súvislosti so skúsenosťou misií. Teda počúvanie a vykročenie za 

hlasom Krista Dobrého Pastiera, dajúc sa ním tiahnuť a viesť a pritom mu 

zasvätiť svoj život, znamená dovoliť, aby nás Duch Svätý voviedol do tohto 

misijného dynamizmu a vzbudil v nás túžbu a radostnú odvahu z obety 

vlastného života zasvätiac ho pre Božie kráľovstvo“. 

 

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 na radosti 

a nádeje, žiale i úzkosti ľudí dneška. Veď ich a usmerňuj vo všetkom, čo 

robia. Žehnaj všetky ich námahy pri šírení Tvojho kráľovstva a udržiavaj 
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ich vždy vo svojej láske a ochrane. O to Ťa prosíme skrze Krista, nášho 

Pána. Amen 

 

 

SOBOTA: ZA SLOBODNÝCH - OSOBY USKUTOČŇUJÚCE 

SVOJE POVOLANIE AKO LAICI V CIRKVI  

Svätý otec František v Posolstve k 52. svetovému dňu modlitieb za 

duchovné povolania píše: „Oslobodzujúce vykročenie ku Kristovi a blížnym 

je tiež cestou k plnému pochopeniu človeka a súčasne cestou ľudského 

a spoločenského pokroku. Počuť a prijať Pánovo povolanie nie je vecou 

súkromnou a len vnútorným zážitkom prinášajúcim akoby chvíľkové 

nadšenie. Ono je konkrétnym angažovaním sa, reálnym a úplným, 

zahŕňajúcim našu existenciu a ponúkajúcim budovať Božie kráľovstvo na 

zemi.“ 

Modlitba: 

Dobrotivý Bože, Ty si obdaril svet obrodným kvasom evanjelia; 

prosíme Ťa za laikov, ktorých si povolal žiť uprostred sveta a časných 

starostí, aby v kresťanskom duchu plnili svoje stavovské povinnosti, a tak 

vo svojom prostredí budovali Tvoje kráľovstvo. Skrze Krista, nášho Pána.  

Amen. 

 

 

NEDEĽA: ZA KŇAZOV 

Svätý otec František v Posolstve k 52. svetovému dňu modlitieb za 

duchovné povolania píše: „Skúsenosť vykročenia je spôsobom videnia 

kresťanského života, zvlášť tých, ktorí prijímajú povolanie zvláštneho 

zasvätenia službe Evanjelia. Ono spočíva na základe neustáleho návratu 

i premeny, v neustálom putovaní, v prechode zo smrti do života, ako to 

slávime v celej liturgii: je paschálnym dynamizmom. V podstate – od 

povolania Abraháma po povolanie Mojžiša, od putovania Izraela púšťou po 

návrat ohlasovaný prorokmi, až po misijnú cestu Ježiša, ktorej vrcholom je 

jeho smrť a zmŕtvychvstanie, povolanie je vždy činnosťou Boha, ktorý nás 
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vyvádza z našej bezvýchodiskovej situácie, zbavuje nás všetkých foriem 

otroctva, nenecháva nás upadnúť do zvykovosti a ľahostajnosti a pobáda 

nás k radosti zo spoločenstva s Bohom i blížnymi. Odpovedať na Božie 

povolanie znamená dovoliť mu, aby nás vyviedol z našej falošnej stálosti 

(stabilnosti), ba aby nás naviedol na cestu k Ježišovi, ktorý je 

najdôležitejším a posledným cieľom nášho života i nášho šťastia.“  

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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