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Téma: Modlitba za povolání 
 

Ctihodní bratři v biskupské službě,  
drazí bratři a sestry! 

 
1. „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby 
poslal dělníky na svou žeň.“  (Lk 10,2) 

Z těchto slov, jimiž se Ježíš obrací na apoštoly, čiší neustálá starost 
Dobrého pastýře o své ovce. Činí vše pro to, „aby měly život a aby ho 
měly v hojnosti.“ (Jan 10,10) Po svém vzkříšení svěřuje Pán učedníkům 
odpovědnost za pokračování v tomto svém poslání, aby bylo evangelium 
hlásáno všem lidem v každé době. Je mnoho těch, kdo se štědrostí od-
pověděli a nepřestávají odpovídat na jeho neustálé pozvání: „Následuj 
mě!“ (Jan 21,22) Jsou to muži a ženy, kteří svou existenci ochotně věnu-
jí bezvýhradné službě jeho království. 

U příležitosti nadcházejícího 41. světového dne modliteb za povolá-
ní, jenž je tradičně stanoven na 4. neděli velikonoční, nechť se všichni 
věřící sjednotí ve vroucí modlitbě za povolání ke kněžství, k zasvěce-
nému životu a misionářské službě. Naší hlavní povinností je totiž prosit 
„Pána žně“ za ty, kdo Krista již následují v kněžském a řeholním životě, 
i za ty, které ve svém milosrdenství nepřestává povolávat k tolika důle-
žitým úkolům v církvi. 

 
2.  Modleme se za povolání! 

V apoštolském listě Novo millennio ineunte jsem poznamenal, že 
„v dnešním světě najdeme vedle mohutných procesů sekularizace také 
rozšířenou touhu po duchovním životě, jež se z větší části ukazuje právě 
v nové potřebě modlitby.“1 Do této „potřeby modlitby“ je včleněna naše 
společná prosba, aby Pán „poslal dělníky na svou žeň“.  

S radostí zjišťuji, že v mnohých místních církvích se utvářejí skupiny 
modlící se za povolání. V seminářích a formačních domech řeholních 
i misijních společenství jsou k tomuto účelu organizována setkání. Ma-
lými modlitebními „večeřadly“ se stávají četné rodiny, které mladým 
napomáhají odvážně a velkoryse odpovědět na volání božského Mistra. 

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

ineunte, 33. Praha: Sekretariát České biskupské konference, 2001. 
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Ano! Povolání k výhradní službě Kristu v jeho církvi je nesmírným 
darem Boží dobroty, darem, jenž je třeba neúnavně a s důvěřující poko-
rou vyprošovat. Vůči tomuto daru se má křesťan stále více otevírat a má 
bdít, aby nepromarnil „čas milosti“ a „dobu navštívení“ (srov. Lk 19,44). 

Zvláštní hodnotu má modlitba ve spojení s obětí a utrpením. Utrpení 
prožívané jako doplnění toho, co zbývá „do míry utrpení Kristových za 
jeho tělo, to jest církev“ (srov. Kol 1,24), se stává mimořádně účinnou 
formou přímluvy. Nesčetní nemocní z každého koutu světa sjednocují 
své bolesti na Ježíšově kříži, aby vyprosili svatá povolání! V papežské 
službě, kterou mi Bůh svěřil, provázejí duchovně také mě a přinášejí 
evangeliu neocenitelný užitek, jenž však nejednou zůstává zcela skryt.  

 
3.   Modleme se za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu!  

Z celého srdce si přeji, aby modlitba za povolání neustále sílila. 
Modlitba, která je adorací Božího tajemství a děkováním za „velké vě-
ci“ , jež Bůh učinil a neustále činí – i navzdory slabosti lidí. Modlitba 
kontemplativní, prostoupená úžasem a vděčností za dar povolání. 

Středem všech modlitebních iniciativ zůstává eucharistie. Svátost ol-
tářní hraje při zrození povolání i vytrvání v něm rozhodující úlohu, ne-
boť z Kristovy vykupitelské oběti mohou povolané osoby čerpat sílu 
k úplnému sebeodevzdání se poselství evangelia. Je dobré, aby byla 
eucharistická slavnost spojena s adorací Nejsvětější svátosti, jež určitým 
způsobem prodlouží tajemství mše svaté. Kontemplace Krista skutečně 
a reálně přítomného pod způsobami chleba a vína může v srdci osoby 
povolané ke kněžství či k určitému zvláštnímu poslání v církvi vzbudit 
stejné nadšení, jaké přivedlo Petra na horu Proměnění, kde zvolal: „Pa-
ne, je dobře, že jsme tady.“  (Mt 17,4; srov. Mk 9,5; Lk 9,33) Jedná se 
o zvláštní způsob kontemplace Kristovy tváře s Marií a ve škole Panny 
Marie, kterou můžeme pro její vnitřní postoj směle nazývat „ženou eu-
charistie.“2 

Kéž se všechna křesťanská společenství stanou „autentickými školami 
modlitby“, kde se členové modlí, aby nechyběli dělníci na rozlehlém poli 
apoštolské činnosti. Je také nutné, aby církev svou neustálou duchovní 
péčí provázela i ty, které Bůh již povolal a kteří „následují Beránka, 
kamkoli jde“ (Zj  14,4). Myslím zde na kněze, řeholnice a řeholníky, čle-

                                                        
2  JAN PAVEL II. Encyklika o eucharistii a jejím vztahu k církvi Ecclesia de 

Eucharistia, 53. Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2003. 

ny mnišských společenství, zasvěcené panny, členy sekulárních institutů 
a vůbec na všechny, kteří přijali dar povolání a nosí „tento poklad 
v hliněných nádobách“ (srov. 2 Kor 4,7). V tajemném těle Kristově exis-
tuje velká rozmanitost služeb a charismat (srov. 1 Kor 12,12) a všechna 
jsou zaměřena na posvěcení křesťanského lidu. V tomto všestranném 
úsilí o svatost, jež má oživovat každý úd církve, je nezbytné modlit se za 
to, aby „povolané“ osoby zůstaly svému povolání věrné a dosáhly co 
nejvyšší míry evangelijní dokonalosti. 

 
4.  Modlitba povolaných 

V posynodální apoštolské adhortaci Pastores dabo vobis jsem zdů-
raznil, že „výrazem této pastorační lásky k jeho vlastní místní církvi 
a péče o budoucí službu pro ni je starost, kterou by měl kněz mít, aby 
tak řečeno hledal někoho, kdo by po něm převzal kněžskou službu.“3 
Ačkoli víme, že Bůh povolává ty, které si vyvolil (srov. Mk 3,13), musí 
být starostí každého Kristova služebníka modlit se za vytrvalost v po-
volání. Nikdo nemůže lépe než oni pochopit naléhavost výměny genera-
cí, jež zabezpečí službu velkorysých a svatých osob při zvěstování 
evangelia a udělování svátostí. 

Právě z tohoto hlediska je velmi nutná „duchovní věrnost Pánu 
i vlastnímu povolání a poslání.“4 Ve svatosti povolaných spočívá síla 
jejich svědectví, schopná strhnout také jiné osoby a přimět je svěřit svůj 
život Kristu. Tímto způsobem lze čelit úbytku povolání k zasvěcenému 
životu, jenž ohrožuje existenci četných apoštolských děl – zvláště v mi-
sijních územích. 

Modlitba povolaných – kněží a zasvěcených osob – má zvláštní hod-
notu, neboť je včleněna do Kristovy kněžské modlitby. Kristus se v nich 
modlí k Otci, aby posvětil a ve své lásce zachoval ty, kdo jsou sice 
v tomto světě, ale přitom k němu nenáleží (srov. Jan 17,14–16). 

Duch Svatý nechť učiní z celé církve modlící se lid, jenž pozvedá 
svůj hlas k nebeskému Otci a vyprošuje svatá povolání ke kněžství 
a k zasvěcenému životu. Modleme se, aby se ti, jež si Pán vyvolil a po-
volal, stali věrnými a radostnými svědky evangelia, jemuž zasvětili své 
bytí. 

                                                        
3  JAN PAVEL II. Posynodální apoštolská adhortace o výchově kněží v součas-

ných podmínkách Pastores dabo vobis, 74. Praha: Zvon, 1993. 
4  JAN PAVEL II. Posynodální apoštolská adhortace o zasvěceném životě a jeho 

poslání v církvi a ve světě Vita consecrata, 63. Praha: Zvon, 1996. 
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5.  Pane, utíkáme se k tobě s důvěrou!  
 
Synu Boží, 
jenž jsi byl Otcem poslán k lidem všech dob 
a do všech částí světa! 
Prosíme tě skrze Pannu Marii, 
Matku tvou a Matku naši: 
dej, aby v tvé církvi nechyběla povolání, 
především ta, jež se vyznačují zvláštní oddaností tvému království. 
 
Ježíši, jediný Spasiteli člověka! 
Prosíme tě za své bratry a sestry, 
kteří na tvé volání ke kněžství, zasvěcenému životu a misijní službě 
odpověděli „ano“. 
Dej, aby se jejich životy den co den obnovovaly, 
a aby se sami stali živoucí radostnou zvěstí. 
 
Milosrdný a svatý Pane, 
nepřestávej zvát nové dělníky 
na žeň svého království! 
Pomáhej těm, které dnes voláš,  
aby tě následovali: 
dej, ať patří na tvou tvář 
a s radostí přijímají podivuhodné poslání, 
jež jim svěřuješ k dobru svého lidu i celého lidstva. 
Neboť ty jsi Bůh a žiješ a kraluješ 
s Otcem a Duchem Svatým 
na věky věků. Amen. 
 
 
Ve Vatikánu 23. listopadu 2003 
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