
Modlitba za povolania  (Ján Pavol II.) 
Svätý Otče, pozri na naše ľudstvo, ktoré podniká prvé kroky na ceste tretieho tisícročia. Jeho život  
je ešte silne poznačený nenávisťou, násilím, utláčaním. Ale hlad po spravodlivosti, pravde a milosti  
má ešte stále miesto v srdciach mnohých, ktorí čakajú na toho, ktorý prináša spásu, ktorú si Ty 
pripravil vo svojom Synovi Ježišovi. Potrebuje odvážnych ohlasovateľov evanjelia, nezištných 
služobníkov trpiaceho ľudstva. Prosíme ťa, pošli svojej Cirkvi svätých kňazov, ktorí budú 
posväcovať tvoj ľud prostriedkami tvojej milosti. Pošli mnohých rehoľníkov a rehoľníčky, ktorí 
urobia tvoju svätosť viditeľnou uprostred sveta. Pošli do svojej vinice svätých robotníkov, ktorí 
budú pracovať s ohňom lásky a hnaní Duchom Svätým zanesú Kristovu spásu až do končín zeme. 
Amen. 

 
MODLITBA ZA POVOLANIE KU KŇAZSKÉMU A ZASVÄTENÉMU ŽIVOTU 
Duchu večnej láska, ktorý vychádzaš z Otca a Syna, ďakujeme Ti za všetky povolania apoštolov 
a svätých, ktorí urobili Cirkev plodnou. Prosíme Ťa, pokračuj aj dnes vo svojom diele. Spomeň si, 
ako si voľakedy na sviatok Turíc zostúpil na apoštolov, ktorí boli zhromaždení na modlitbách 
s Máriou, Ježišovou Matkou, a zhliadni na svoju Cirkev, ktorá dnes mimoriadne potrebuje svätých 
kňazov, verných a plnohodnotných svedkov Tvojej milosti, ktorá potrebuje rehoľníkov 
a rehoľníčky, zviditeľňujúcich radosť tých, čo žijú len pre Otca, tých, čo prijímajú za svoje poslanie 
oddanosť Kristovi, a tých, čo v láske budujú nový svet. Duchu Svätý, nevyčerpateľný zdroj radosti 
a pokoja, Ty si to, kto otvára srdce a zmysly božskému volaniu; Ty si to, kto dáva pôsobiť každému 
popudu k dobrému, k pravde a láske. Tvoje nevýslovné vzdychy vystupujú zo srdca Cirkvi nahor 
k Otcovi, Cirkvi, ktorá za evanjelium trpí a bojuje. Otvor srdcia a mysle mladíkov a dievčat, pre 
nový rozkvet svätých povolaní a aby všetci mohli spoznať Krista, pravé Svetlo, ktoré prišlo na svet, 
aby každému človeku darovala istú nádej na večný život. Amen.  


