MODLITBA ZA KŇAZSKÉ POVOLANIA.
(Podľa modlitby Pia XII.)
Pane Ježišu Kriste, Ty si vo svojej milosrdnej láske vždy mal súcit s úbohými ľuďmi. Prosíme
Ťa, daj nám, svojmu ľudu, ktorý je Tvojím a Tvojím chce zostať, kňazov odetých do rúcha
spravodlivosti, aby radostne zaplesali všetci, ktorí v Teba veria.
Vzhliadni milostivým okom na tých, ktorých si si vyvolil, aby si im zveril tak vznešený a svätý
úrad pravdy a lásky.
Osvecuj ich myseľ, aby jasne poznali neoceniteľnú milosť Tvojho povolania. Posilňuj ich vôľu,
aby víťazne premáhali všetky lákadlá svetských rozkoší.
Vnukni rodičom poznanie, aká veľká a prekrásna to milosť, keď môžu Tebe dať svojich synov.
Udeľ ich učiteľom a vychovávateľom hojne svetla a sily, aby v ich mladých srdciach starostlivo
opatrovali útly štep kňazského povolania, dokiaľ nesvitne požehnaný deň, keď radostným a čistým
srdcom vystúpia k Tvojmu oltáru...
Potom však daj, ó najdobrotivejší Ježišu, aby boli svojmu ľudu pravými anjelmi!
Nech sú anjelmi čistoty, ktorí Tvojej božskej láske dajú prednosť pred každou ľudskou láskou,
hoci i ušľachtilou a svätou.
Nech sú anjelmi lásky, ktorí zrieknúc sa radostí z vlastnej pozemskej rodiny, stanú sa miesto
toho otcami a pastiermi rodiny oveľa väčšej, v ktorej môžu venovať svoju otcovskú lásku práve tým
najmenším a najbiednejším, slabým a opusteným.
Nech sú anjelmi svetla, ktorí ako ranné hviezdy prinášať budú do ľudských sŕdc svitanie viery.
Nech sú anjelmi obetí, ktorí kým iným žiaria svetlom i teplom, sami sa stravujú pre spásu
svojich bratov a sestier.
Nech sú anjelmi rady a sily, ktorí nás potešujú v bolestiach, posilňujú v bojoch a mučivých
hodinách pochybností zasa nás privedú na jasnú cestu čnosti a životného cieľa.
Nech sú anjelmi milosti, ktorí očisťujú a pozdvihujú ľudské duše a spájajú ich s Tebou
v Chlebe života.
Nech sú anjelmi pokoja, ktorí nás v poslednom okamihu zemského putovania naplnia blahým
roztúžením lásky po Tebe a pomáhajú nám, aby sme šťastlivo prekročili prah nebeských stánkov,
kde si Ty nekonečným Svetlom a nepominuteľnou Radosťou ľudských duší, na veky vekov. Amen.
Pane, pošli robotníkov do svojej žatvy.
Ježišu, Vykupiteľ sveta, posväť kňazov a všetkých služobníkov svojej svätyne.
Ó Mária, Kráľovná kňazstva, oroduj za nás, vypros nám mnohých a svätých kňazov.
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