
 

100 11. srpna 2004  

  

 

 

 

 

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE 
JANA PAVLA II.  

K XLII. SVĚTOVÉMU DNI 
MODLITEB ZA POVOLÁNÍ 

(17. dubna 2005) 
 

 

 
 

 
VYDALA ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE 

PRAHA 2005 

(PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 

„Povolaní zajet na hlubinu“ 
 

 
Ctihodní bratři v biskupské službě,  
drazí bratři a sestry! 
 

 
1.  „Duc in altum!“ Na začátku apoštolského listu Novo millennio 
ineunte jsem se odvolal na slova, kterými Ježíš nabádá první učední-
ky, aby spustili sítě k lovu, který se ukáže jako zázračný. Říká Petro-
vi: „ Duc in altum. – Zajeď na hlubinu.“ (Lk 5,4) „Petr a první spo-
lečníci uvěřili Ježíšovu slovu a spustili sítě.“1 

Tato známá scéna z evangelia tvoří pozadí nadcházejícího Světo-
vého dne modliteb za povolání, jehož tématem je: „Povolaní zajet na 
hlubinu“. Jedná se o zvláštní příležitost k uvažování o povolání ná-
sledovat Ježíše, a zvláště následovat ho v kněžském a zasvěceném 
životě. 

 
2.  „Duc in altum!“ Kristova výzva je obzvláště aktuální v naší době, 
v níž je rozšířená mentalita, která tváří v tvář těžkostem podporuje 
osobní lhostejnost. První podmínkou pro „zajetí na hlubinu“ je pěs-
tování hlubokého ducha modlitby živeného každodenním naslouchá-
ním Božímu slovu. Opravdovost křesťanského života se měří hloub-
kou modlitby, uměním, které je možné se pokorně naučit „od 
samotného božského Mistra, stejně jako to dělali první učedníci: 
‚Pane, nauč nás modlit se‘ (Lk 11,1). V modlitbě se rozvíjí dialog 
s Kristem, který nás činí jeho nejbližšími přáteli: ‚Zůstaňte ve mně, 
a já zůstanu ve vás‘ (Jan 15,4).“2 

Spojení s Kristem v modlitbě nás upozorňuje na jeho přítomnost 
také ve chvílích zdánlivě neúspěšných, když se námaha zdá zbyteč-
ná, jako se to přihodilo samotným apoštolům, kteří poté, co se lopoti-
li celou noc, zvolali: „Mistře, nic jsme nechytili.“ (Lk 5,5) Především 

                                                      
1  JAN PAVEL II. Apoštolský list na závěr Jubilejního roku 2000 Novo 

millennio ineunte, č. 1. Praha : Sekretariát České biskupské konference, 
2001. 

2  Tamtéž, č. 32. 
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v těchto chvílích je třeba otevřít své srdce proudu milosti a umožnit 
Spasitelovu slovu, aby působilo celou svou silou: „Duc in altum!“ 3  

 
3.  Kdo otevře své srdce Kristu, nejen že pochopí tajemství vlastní 
existence, ale také tajemství vlastního povolání a dá dozrát znameni-
tým plodům milosti. Z nich prvním je růst ve svatosti na duchovní 
cestě, která začala darem křtu a pokračuje k plnosti dokonalé lásky.4 
Křesťan, který žije evangelium bez výhrad, je stále více schopen mi-
lovat způsobem samotného Krista, od něhož přijímá výzvu: „Vy však 
buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5,48) Snaží 
se, aby vytrval v jednotě s bratry uvnitř společenství církve, aby se 
dal do služeb nové evangelizace pro hlásání podivuhodné pravdy 
spásonosné Boží lásky a aby o ní vydával svědectví. 

 
4.  Drazí dospívající a mladí, je na vás, abyste zvláštním způsobem 
obnovili Kristovu výzvu „zajet na hlubinu“. Nacházíte se v období, 
kdy musíte udělat důležitá rozhodnutí pro svou budoucnost. Uchová-
vám v srdci vzpomínku na četné příležitosti, kdy jsem se v minulých 
letech setkal s mladými lidmi, kteří jsou dnes dospělými a snad rodi-
či některých z vás, nebo kněžími, řeholníky a řeholnicemi, vašimi 
vychovateli ve víře. Viděl jsem je veselé, jak mají být mladí lidé, ale 
také zamyšlené, protože byli zaujati touhou dát plný „smysl“ svému 
životu. Stále více jsem chápal, že v duši nových generací je silné 
zaujetí hodnotami ducha a prostá touha po svatosti. Mladí potřebují 
Krista, ale také vědí, že Kristus sám se bez nich nechce obejít.  

Drazí chlapci a dívky! Důvěřujte mu, poslouchejte jeho učení, 
upřete svůj pohled na jeho tvář, vytrvejte v naslouchání jeho Slovu. 
Nechte, aby to byl On, kdo nasměruje každé vaše hledání a úsilí, 
každý váš ideál a touhu srdce. 

 

                                                      
3  Srov. tamtéž, č. 38. 
4  Srov. tamtéž, č. 30. 

5.  Nyní se obracím na vás, drazí rodiče a křesťanští vychovatelé, na 
vás, drazí kněží, zasvěcené osoby a katecheté. Bůh vám svěřil osobi-
tý úkol, abyste vedli mládež na cestě svatosti. Buďte pro ně příklady 
obětavé věrnosti Kristu. Povzbuzujte je, aby se nebáli „zajet na hlu-
binu“ a bez otálení odpověděli na Pánovu výzvu. On volá některé 
k životu v rodině, jiné k zasvěcenému životu nebo k tajemství kněž-
ství. Pomáhejte jim umět rozlišit jejich cestu a stát se pravými přáteli 
Krista a jeho skutečnými učedníky. Když dospělí věřící umí svými 
slovy a svým příkladem odhalovat Kristovu tvář, jsou mladí snadněji 
připraveni přijmout jeho náročné poselství poznamenané tajemstvím 
kříže. 

Nezapomeňte, že také dnes je třeba svatých kněží, duší zcela za-
svěcených službě Bohu! Proto bych chtěl ještě jednou opakovat: „Je 
nezbytné a naléhavé rozvinout pastoraci věnovanou povolání, která 
by pronikla do farností, výchovných center i rodin a vedla k pozor-
nějšímu zamyšlení nad základními životními hodnotami; jejím vý-
sledkem je odpověď, kterou má každý reagovat na Boží povolání, 
zvláště vyzývá-li k úplnému darovaní sebe sama a svých sil ve pro-
spěch Božího království.“5 

Vám, mladí, opakuji Ježíšova slova: „Duc in altum!“ Ve znovu 
předložení této výzvy, myslím zároveň na slova Panny Marie, jeho 
Matky, ke služebníkům v Káně Galilejské: „Udělejte všechno, co 
vám řekne.“ (Jan 2,5) Kristus, drazí mladí, vás žádá, abyste „zajeli na 
hlubinu“, a Panna Maria vás povzbuzuje, abyste neotáleli v jeho ná-
sledování. 

 
6.  Z každého koutu země ať stoupá k nebeskému Otci vroucí mod-
litba, podpořená mateřskou přímluvou Panny Marie, aby poslal „děl-
níky na svou žeň“ (Mt 9,38). Kéž On sám dá horlivé a svaté kněze 
všem částem svého stádce. Podpořeni tímto vědomím se obracíme na 
Krista, nejvyššího Velekněze, a říkáme mu s obnovenou důvěrou: 

 

                                                      
5  Tamtéž, č. 46. 
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Ježíši, Synu Boží, 
v němž přebývá plnost božství, 
Ty voláš všechny pokřtěné, aby „zajeli na hlubinu“ 
a šli cestou svatosti. 
Vyvolej v srdcích mladých lidí touhu 
být v dnešním světě svědky moci tvé lásky. 
Naplň je svým Duchem odvahy a rozvážnosti, 
aby byli schopni odhalit plnou pravdu 
o sobě a o svém povolání. 
 
Náš Spasiteli, 
poslaný Otcem zjevit nám milosrdnou lásku,  
dej své církvi dar 
mladých lidí připravených zajet na hlubinu, 
aby byli mezi bratry projevem 
tvé přítomnosti, která obnovuje a zachraňuje. 
 
Svatá Panno Maria, Matko Spasitelova, 
spolehlivá průvodkyně na cestě k Bohu a k bližnímu, 
Ty, která jsi uchovávala jeho slova v srdci, 
podpírej svou mateřskou přímluvou 
rodiny a církevní společenství, 
aby pomáhaly mladým a dospívajícím lidem 
odpovědět velkomyslně na Pánovo volání. 
Amen. 
 
 
 
V Castel Gandolfu 11. srpna 2004. 
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