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I. O VYKUPITEĽSKÝCH POVOLANIACH  
    VŠEOBECNE

Niektoré údy mystického tela si Kristus k  sebe pripútava 
celkom osobitným povolaním, ktoré z  nich robí jeho blízkych 
priateľov. Povedal to aj pri  Poslednej večeri svojim učeníkom: 
„Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. 
Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo 
som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som 
si vyvolil vás...“ (Jn 15, 15 – 16).

Pán tu naznačuje intimitu, ktorá nemá obdobu. Tých, ktorých 
si vyvolil a  povolal, oddelil od  rodín, manželky a  detí, a  zasvätil 
ich do  svojich plánov. Berie ich za  najbližších spolupracovníkov, 
takže sa stávajú „druhými Kristami“, plnšie účastnými na jeho pro-
rockom, kňazskom a  kráľovskom poslaní. Dáva im moc nad  svo-
jím telom a krvou vo svätej omši. Dáva im moc odpúšťať hriechy 
a poslanie neomylne hlásať evanjelium všetkým pokoleniam, lebo 
on bude s nimi po všetky dni až do skončenia sveta. Ba dáva im 
moc aj nad zlými duchmi, ako aj moc posilňovať vo viere a uzdra-
vovať cez sviatosť birmovania a pomazania chorých. Všetko, čo pri-
jal od Otca, im zveruje ako svojim viditeľným zástupcom. Sviatos-
ťou kňazstva ich zjednocuje so sebou, robí ich účastnými na svo-
jom kňazstve. Kristovo kňazstvo je večné a  tým, ktorým ho ude-
ľuje, vtláča do  duše nezmazateľný znak večného kňazstva. Táto 
jednota s Kristom plodí krstom deti pre Božie kráľovstvo. Kňazi sú 
mostom, ktorý ustavične spája nebo so zemou (pontifex – staviteľ 
mostu). Sú Božím darom (sacerdos – zasvätený dar) ľudstvu, ktorý 
má celé ľudstvo posväcovať a účinne mu dopomáhať k spáse.

Úloha, ktorú Kristus zveril kňazom, je nadľudská. Preto bolo 
potrebné, aby pre nich ustanovil aj špeciálnu sviatosť, sviatosť 
kňazstva, ktorá im umožňuje plniť túto úlohu dovtedy, kým ne-
príde Pán, teda do konca sveta. Na kňaza sa teda budeme poze-
rať zo  zorného uhla Ježiša Krista. Kňaz, druhý Kristus, podľa 
stupňa kňazskej hodnosti, ktorú prijal vysviackou, má v rôznom 
stupni sprítomňovať Božiemu ľudu Krista a  plniť jeho trojaké 
poslanie.

– o – 
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Ježiš počas svojho verejného účinkovania učil ľudí, v čo majú 
veriť a ako majú žiť, aby splnili svoje kresťanské povolanie, aby 
si spasili dušu a vošli do večného života. Ako podmienku vstupu 
do tohto života dáva mladíkovi z evanjelia túto požiadavku: „Ak 
chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania!“ (Mt 19, 17). V nich 
je vyjadrená Otcova vôľa, ktorú aj Kristus plnil dokonale: „Na to 
som sa narodil a prišiel na svet, aby som plnil vôľu nebeského 
Otca“ (porov. Jn 18, 37). 

Všetci ľudia sú povolaní plniť Božiu vôľu, pohania i neveriaci, 
kresťania i židia. Pohania a neveriaci, ktorí nemali možnosť po-
znať pravého Boha, hlasom svedomia, cez ktoré im hovorí Boh, 
čo majú robiť. Ak toto robia, budú spasení.

Tým, ktorí veria v Boha a spoznali aj zjavenú Božiu vôľu, Boh 
hovorí cez Božie prikázania, či už z Desatora, alebo z príkazov 
Krista alebo Cirkvi. Cirkev ustanovil Kristus, aby formovala sve-
domie ľudí, ktorí v neho uverili a dali sa pokrstiť, čiže svedomie 
kresťanov. Teda kresťan bude spasený, ak žije podľa svedomia, 
ktoré má formované Kristovou Cirkvou. Nie svojvoľným prekrú-
caním evanjeliovej náuky, ako sa o to snažia tí, čo radšej menia 
evanjelium, ako svoj život.

Pán Ježiš nám však dal aj väčšiu možnosť, ako prejaviť lásku 
jemu a Otcovi, než to umožňuje len zachovávanie prikázaní. Po-
zná ľudskú túžbu po čoraz hlbšej pravde, po čoraz väčšom dob-
re, teda po väčšej dokonalosti. Preto nám okrem príkazu lásky, 
ktorá je splnením celého Zákona, dal aj odporúčania, evanje-
liové rady, v odpovedi istému bohatému mladíkovi, ktorý túžil 
robiť čosi viac, ako iba zachovávať prikázania: „Ak chceš byť do-
konalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a  budeš mať 
poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ (Mt 19, 21).

Pán ho volá, aby sa zriekol všetkého, čo robí človeku priro-
dzený život príjemným: rodiny, majetku a  vlastnej vôle. Chce, 
aby ho nasledoval dokonale vo všetkom: v bezženstve, v chudo-
be a v poslušnosti. To sú tri evanjeliové rady, tri výzvy pre tých, 
ktorí chcú Krista nasledovať dokonale vo všetkom. Chcú s ním 
žiť v trvalom spoločenstve bratov alebo sestier podľa slov: „Kde 
sa dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja me-
dzi nimi“ (Mt 18, 20). A  tak sám Pán ustanovuje osobitný stav, 
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osobitný druh vykupiteľských povolaní, ktorý sa nazýva rehoľ-
ným stavom. Preto rehoľný stav, lebo spoločný život, ktorý čle-
novia rehole vedú, predpokladá pravidlá (regulu), ak chcú do-
sahovať spoločný cieľ, ktorým je dokonalé nasledovanie Krista 
vo všetkom.

Rehoľníci nepotrebujú pre svoj stav osobitnú sviatosť, ak len 
nie sú kňazmi. Snažia sa o  kresťanskú dokonalosť, ktorá platí 
pre všetkých kresťanov, aj keď nie sú všetci povolaní dosiahnuť 
taký stupeň dokonalosti ako oni.

Môžu byť nielen laikmi, ale aj kňazmi, čím len vynikne veľkosť 
a vznešenosť dvojitého volania: kňazského a rehoľného.

Pojem rehoľník bol v prvotnej Cirkvi neznámy, lebo celá cir-
kev žila v zasvätení a snažila sa naplno prežívať evanjelium. Re-
hole sa objavujú až v 4. storočí, keď sa pustovníci spájajú do ko-
munít a vytvárajú spoločenstvá, ktoré sa snažia plnšie a intenzív-
nejšie prežívať evanjelium ako ostatní kresťania. Po skončení pre-
nasledovania sa totiž do Cirkvi dostali aj takí ľudia, ktorí netúžili 
nasledovať Ježiša Krista, ale hľadali materiálne výhody a priazeň 
veriacich panovníkov. Až vtedy, keď poklesla horlivosť kresťanov, 
objavila sa potreba rehoľníkov, t. j. kresťanov, žijúcich plnšie 
a intenzívnejšie podľa evanjelia ako ostatní kresťania.

– o –

V časoch prvotnej Cirkvi nejestvovali ani sekulárne inštitú-
ty, lebo neboli potrebné. Ich členovia sa podobne ako rehoľníci 
sľubmi zaväzujú žiť podľa evanjeliových rád, ale žijú medzi ľuď-
mi. Nie sú od nich oddelení kláštornými múrmi, ani navonok sa 
svojím odevom nelíšia od ostatných ľudí. Nežijú v komunitách 
ako rehoľníci, ale v normálnych spoločenstvách ako iní kresťa-
nia, plne začlenení do Cirkvi. Na pracovisku prekvasujú spoloč-
nosť tým, že žijú svoj život podľa evanjelia, a apoštolskými služ-
bami lásky. Môžu byť aj kňazmi.

Podobajú sa im aj mnohí slobodní laici, muži i ženy, ktorí sa 
buď z lásky ku Kristovi zriekli vlastnej rodiny, aby mohli účin-
nejšie spolupracovať na šírení Božieho kráľovstva, alebo si nena-
šli takého životného partnera, ktorý by im pomáhal posvätiť sa 
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v manželstve. Nie sú viazaní sľubmi. Snažia sa o šírenie evanjelia 
všade tam, kam nemôže vkročiť kňaz alebo rehoľník, prípadne 
spolupracujú s nimi na šírení Božieho kráľovstva. Mnohí z nich 
vstupujú do rozličných náboženských združení. V nich sa môžu 
prísľubom zaviazať uskutočňovať ten druh apoštolátu, ku kto-
rému cítia Božie volanie. Tieto združenia sú organizované po-
pri väčších rehoľných spoločnostiach a tvoria s nimi jednu du-
chovnú rodinu. Príslušná rehoľa má poslanie duchovne ich viesť 
a animovať. Členmi týchto združení môžu byť slobodní i ženatí, 
svetskí kňazi, zdraví i chorí.

Osobitnú skupinu vykupiteľských povolaní tvoria kresťania, 
ktorí pre svoju nevyliečiteľnú chorobu svojimi bolesťami a utr-
pením vykupujú aj seba, aj iných. Spájajú svoje utrpenie s utrpe-
ním Kristovým, čím sa stávajú nesmierne účinnými a plodnými 
spolupracovníkmi kňazov, rehoľníkov a laikov. Pán ich v tomto 
poslaní trpieť posilňuje aj špeciálnou sviatosťou, sviatosťou po-
mazania chorých. Aj keď v presnom zmysle nemožno stav cho-
roby zaradiť medzi vykupiteľské povolania – nakoľko si ho chorí 
sami nemohli vybrať – tým, že prijímajú chorobu ako obetu, kto-
rú chcú spájať s Kristovou obetou, stáva sa tento stav povolaním.

A tak vidíme, že Kristova Cirkev zhromažďuje všetky skupiny 
ľudí a umožňuje im plniť či už stvoriteľsko-vykupiteľské, alebo čisto 
vykupiteľské poslanie podľa toho, k akému povolaniu ich Boh volá.

V ďalších častiach tejto knižky o osobitnom povolaní budeme 
podrobnejšie hovoriť o týchto jednotlivých skupinách čisto vy-
kupiteľských povolaní.

Stvoriteľsko-vykupiteľské povolanie v  kresťanskom manžel-
stve sme si spolu so sviatosťou manželstva vysvetlili v predchá-
dzajúcej knižke edície Cesta k Pravde nazvanej O manželstve.

Tu budeme hovoriť:
- o kňazskom povolaní a sviatosti kňazstva,
- o rehoľníkoch,
- o slobodných laikoch,
- o povolaní trpieť s Kristom

– o –
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II. O KŇAZSKOM POVOLANÍ A O SVIATOSTI  
      KŇAZSTVA

1. O služobnom kňazstve

Pán Ježiš po svojom odchode neprestal byť prítomný na zemi. 
Žije vo svojej Cirkvi, ktorá je jeho tajomným telom. Aby jednot-
livé údy tajomného tela žili a rástli, postaral sa o to, aby sa všet-
kým dostávala jeho milosť, ktorú uložil do sviatostí a ktorú roz-
dáva prostredníctvom kňazskej služby. Služobné kňazstvo usta-
novil pri Poslednej večeri, keď premenil chlieb a víno na seba 
slovami: Toto je moje telo... toto je moja krv... toto robte na moju 
pamiatku! Pán prikazuje apoštolom robiť to isté, čo robil on: 
premieňať chlieb a víno na Krista, čo patrí k podstate kňazskej 
moci. Služobný charakter kňazstva najlepšie vidieť z  obradu 
umývania nôh, ktorý predchádzal ustanovenie kňazstva:

Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k sto-
lu a povedal im: „Chápete, čo som vám urobil? Vy ma oslo-
vujete: ,Učiteľ‘ a: ,Pane‘ a dobre hovoríte, lebo to som. Keď 
som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden 
druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy 
robili, ako som ja urobil vám. Veru, veru, hovorím vám: Sluha 
nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho 
poslal. Keď to viete, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte“ 
(Jn 13, 12 – 17).

Celú svoju náuku, ktorú prijal od Otca, a časť svojej božskej 
moci odovzdal Pán apoštolom na čele s Petrom. Dal im pove-
renie hlásať túto náuku a vysluhovať sviatosti až do konca sveta 
a po celom svete. Apoštoli to neboli schopní robiť sami, a preto 
ustanovili biskupov, ktorým odovzdali plnosť kňazskej moci, ale 
aj plnú účasť na Kristovom trojakom poslaní. Aby biskupi mohli 
plniť tieto služby, potrebujú pomocníkov, ktorým v rôznej mie-
re odovzdávajú účasť na Kristovom i svojom kňazstve, a tak ich 
uspôsobujú na príslušné služby. Pomocníkmi biskupov sú kňazi 
a diakoni.
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Okrem týchto služieb vznikli v neskorších storočiach aj iné, 
takzvané nižšie kňazské služby a im prislúchajúce svätenia: os-
tiariát, lektorát, exorcistát, akolytát, subdiakonát. Dnes sa vyslu-
huje iba lektorát a akolytát.

Biskup má teda plnú kňazskú moc. Pod vedením pápeža a spo-
ločne s biskupmi celého sveta preberá aj poslanie, úrad a služby 
apoštolov. Všetci biskupi vytvárajú biskupské kolégium.

Kňazi nemajú plnú kňazskú moc, lebo nemôžu svätiť nových 
kňazov. Ich poslaním je vysluhovať ostatné sviatosti Božiemu 
ľudu, vyučovať ho a  viesť v  spoločenstvách, ktoré sú súčasťou 
farského spoločenstva. Kňazom pomáhajú diakoni, ktorí môžu 
slávnostne krstiť, hlásať Božie slovo, vysluhovať Eucharistiu, 
asistovať pri uzatváraní manželstva a viesť boho službu slova.

Všetky zložky služobného kňazstva sú ustanovené pre službu 
Božiemu ľudu, aby ľud rástol v milosti, v láske a pripodobňoval 
sa Kristovi.

Veľkosť a vznešenosť kňazského poslania je v tom, že kňazi 
majú ľuďom sprítomňovať Krista. Ak by sme chceli pochopiť 
vznešenosť a veľkosť kňazského poslania, museli by sme pocho-
piť veľkosť a vznešenosť Krista. To však v prítomnom živote nie 
je možné. Vznešenosť kňazstva nemá viesť kňazov k  nadutos-
ti a vynášaniu sa nad Boží ľud. Kňazi si majú uvedomiť úžasnú 
zodpovednosť za prijatý úrad a službu, z ktorej raz budú musieť 
vydať počet svojmu Majstrovi.

Našťastie nevieme naplno pochopiť vznešenosť kňazstva, 
lebo keby ju človek pochopil, ťažko by sa niekto opovážil prijať 
kňazstvo na svoje bedrá.

Povolanie ku kňazskej službe obsahuje tri prvky, ako sme si to 
vysvetlili v ôsmom zväzku edície Cesta k Pravde, v knižke o svia-
tosti krstu a birmovania:

a) účasť na Kristovom prorockom – učiteľskom poslaní, 

b) účasť na Kristovom kňazskom poslaní,

c) účasť na Kristovom kráľovskom – pastierskom poslaní.
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Každý pokrstený sa stáva účastným na tomto trojakom Kris-
tovom poslaní. Ale tí, čo prijali sviatosť kňazstva, sa na  ňom 
zúčastňujú v miere bohatšej a zodpovednejšej. Kňaz ako druhý 
Kristus má vykonávať túto trojakú službu v  takej miere, ktorá 
zodpovedá stupňu jeho kňazského svätenia. Účasť na Kristovom 
kňazstve sa povolanému udeľuje kňazskou vysviackou.

– o –

a) Účasť na Kristovom prorockom poslaní

Kristus prišiel na svet, aby plnil Otcovu vôľu a zjavil ju ľuďom. 
To má robiť aj kňaz. Celým svojím životom má hlásať Kristovo 
evanjelium. Nestačia len slová. Žiaľ, sú aj také prípady kňazov, 
ktorí evanjelium iba kážu, ale podľa neho nežijú. Pán to predví-
dal, keď povedal: „Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám po-
vedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú!“ 
(Mt 23, 3)

Ešte žalostnejší je stav, keď kňaz nielenže svojím životom ne-
vydáva svedectvo o evanjeliu a o Božej vôli zjavenej ľuďom, ale 
ho ani svojimi slovami nehlása. Ak kňaz mlčí vtedy, keď by mal 
hovoriť, je ako „nemý pes“. Hoci by mal byť strážcom Božieho 
ľudu v Božom dome, on mlčí a necháva diabla siať semeno ateiz-
mu, bludov a nemravnosti medzi Božími deťmi, dovolí, aby vlk 
kmásal ovečky zo stáda, ktoré mu zveril Pán. Jeho mlčanie ne-
ospravedlňuje nič. Kňaz je povinný hovoriť ľuďom pravdu, kázať 
vhod i nevhod, karhať i napomínať so všetkou zhovievavosťou 
a trpezlivosťou, ale aj rozhodne a nebojácne, aj keby mu pri hlá-
saní pravdy navždy zavreli ústa (porov. 2 Tim 4, 1 – 5). Môžu ľudia 
veriť, ak kňazi mlčia a ustrašene obchádzajú problémy, ktoré by 
mali pre ľudí riešiť, aby neprišli do konfliktu s Božou vôľou?! To 
je prvoradé poslanie kňaza: hlásať evanjelium všetkým, hlásať ho 
celé, nevynechávať náročné alebo určitej spoločnosti nepríjem-
né Kristove pravdy.

Osud starozákonných prorokov vrátane Jána Krstiteľa 
je známy. Takmer všetci zomreli pri  hlásaní Božej vôle. Je-
žiš tiež zomrel za to, že hovoril pravdu. Kňazskou vysviackou 
dáva Pán kňazovi dosť síl na to, aby vedel byť pri hlásaní Bo-
žieho slova pevným, verným a  poslušným učeníkom Cirkvi. 
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Preto kňaz bude musieť veľmi dobre poznať predovšetkým Bo-
žie slovo, nad ktorým bude denne meditovať a hľadať v ňom Bo-
žiu vôľu pre seba i zverený ľud. Má poznávať a študovať učenie 
koncilov a pápežské dokumenty, najmä encykliky a inštrukcie 
posvätných kongregácií, a túto náuku verne a poslušne učiť, ako 
to učí pápež. Vtedy sa na neho nebude vzťahovať hrozné Beda!, 
ktoré adresuje Pán tým, čo vynechali z Božieho slova čo len čiar-
ku.

Kňaz vykonáva úrad proroka – učiteľa úradne v  kostole 
pri svätej omši, v homílii, ale aj pri spovedi a vyučovaní katechiz-
mu, pri vyučovaní snúbencov a tých, čo sa pripravujú na prija-
tie sviatostí, písaním kníh, ich požičiavaním a rozmnožovaním. 
Od hlásania pravdy ho nesmie odradiť ani to, že tak málo ľudí 
žije podľa Kristovej náuky. Náprava ľudí sa neuskutoční „riede-
ním evanjelia“, ale statočným hlásaním Božieho slova, o ktorom 
má kňaz vydávať svedectvo aj svojím životom.

Ak ho za hlásanie pravdy budú prenasledovať alebo ho pozba-
via slobody, nech sa nebojí. Všade sú ľudia, ktorí čakajú na jeho 
slová. Útechou mu bude blahoslavenstvo tých, ktorí sú prenasle-
dovaní pre spravodlivosť.

Povinnosťou kňaza je hlásať Božie slovo, vysvetľovať ho a apli-
kovať na život, ktorý žijú jeho veriaci. Je to služba, od ktorej ho 
nikto a nič nesmie a nemôže oslobodiť.

– o –

b) Účasť na Kristovom kňazskom poslaní

Svätý Pavol píše: „Každý veľkňaz, vybratý spomedzi ľudí, je 
ustanovený pre ľudí, aby ich zastupoval pred Bohom, aby priná-
šal dary a obety za hriechy“ (Hebr 5, 1).

Kristus vykonával túto službu odpúšťaním hriechov a  obe-
tovaním seba samého. A  to je eminentné kňazské poslanie: 
odpúšťať hriechy v mene Krista a prinášať eucharistickú obetu. 
To nemôže robiť nikto iný, iba platne vysvätený kňaz.

Službu zmierenia hriešnikov s Bohom vykonáva prostredníc-
tvom sviatosti pokánia, pomazania chorých a krstu. To je božská 
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moc, ktorá robí kňazský úrad takým vznešeným a veľkým. Kristus 
je nekonečne vznešený a láskavý pastier, ktorý hľadá zablúdenú 
ovcu, prijíma márnotratného syna, odpúšťa kajúcej prostitútke 
z Magdaly i cudzoložnej Samaritánke, aj žene pristihnutej pri cu-
dzoložstve, aj lotrovi na kríži, aj Petrovi na veľkňazovom dvore... 
Taký má byť aj kňaz. Kristus mal pre hriešnikov vždy čas, nikdy 
ich od seba neodohnal. Nemal na ich spovedanie či prijímanie 
úradné hodiny. Nechal sa nimi vyrušovať pri každej príležitosti. 
To preto, lebo prišiel zachrániť, čo bolo stratené. Aj kňaz, keď 
príde za ním hriešnik, ktorý túži po odpustení a chce robiť poká-
nie, má túto službu odpúšťania konať podľa vzoru Krista.

Kristus vynikal láskou k  chorým, trpiacim a  zomierajúcim. 
Uzdravoval ich telá, ale najprv uzdravil ich chorú dušu. Tým dal 
jasný pokyn kňazom, s  akou ochotou, láskou a  porozumením 
majú chorým a trpiacim vysluhovať sviatosť pomazania chorých 
a prinášať Eucharistiu.

Ježišova láska vrcholí v ustanovení Eucharistie a v jeho smrti 
na kríži. Je medzi nimi úzky súvis, ba až jednota. Kňaz sa uká-
že kňazom práve pri svätej omši. Z toho, ako ju prežíva, ako ju 
slúži, vidieť, ako prežíva svoje poslanie. Pri žiadnej inej sviatos-
ti nie je taká zrejmá jednota kňaza s  Kristom, ako keď hovorí 
nad chlebom a vínom slová: Toto je moje telo, ktoré sa obetuje 
za vás... Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých 
na odpustenie hriechov... Ak pri týchto slovách necíti vzrušenie, 
ak ich vyslovuje nedbanlivo, chybne, ľahostajne, automaticky 
alebo neuvedomene, verí vôbec v to, čo robí?! Verí, že on sám je 
Kristus a že po premenení drží v rukách Krista pod spôsobom 
chleba a vína?

Svätá omša má byť vyvrcholením kňazskej služby. Do svätej 
omše má kňaz vkladať všetko svoje úsilie, aby ju slávil čo naj-
dôstojnejšie. Z  nej má čerpať silu, milosť, odvahu a  účinnosť 
pre všetky ostatné kňazské služby. Zjednotenie s Kristom vo svä-
tom prijímaní má byť najdôvernejšou chvíľou v jeho živote. Nik 
nemá toľko práva na Pánovu lásku ako on, veď celý patrí Kristo-
vi, je druhým Kristom! Tu spočíva na Pánovej hrudi ako milova-
ný učeník Ján pri Poslednej večeri. Tu by mal svojmu Majstrovi 
hovoriť slová lásky, oddanosti, vernosti a  túžby nasledovať ho 
vo všetkom.
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Žiaľ, často to tak nebýva. Skôr sa odohráva to, čo na Olivo-
vej hore, kde sa Pán potil krvou, podstupoval smrteľný zápas a... 
apoštoli spali alebo driemali...

– o –

Z citovaného Pavlovho výroku jasne vysvitá vyvolenosť 
kňaza spomedzi ľudí. Kňaz je vyňatý, oddelený, ale nie preto, 
aby sa vyvyšoval, ale aby celý patril Kristovi a mohol účinnej-
šie slúžiť bratom a sestrám. V tom je zmysel aj jeho kňazské-
ho celibátu – bezženstva. Kňaz nemôže patriť niekomu, lebo 
patrí všetkým, aby všetkých získal pre Krista. K jeho poslaniu 
patrí prinášať obety. Nielen Kristovu eucharistickú obetu, ale 
aj svoje osobné obety. Medzi ne patrí aj celibát, ktorý má byť 
výrazom jeho výlučnej lásky ku Kristovi. Má to byť radostné 
odovzdanie sa Majstrovi. Všetky ľútostivé obzerania sa za že-
nami, fňukanie pre ťažkosti s pohlavnou zdržanlivosťou sú zna-
kom, že svoje kňazstvo nepochopil, že nemiluje Pána viac ako 
iní!

Okrem celibátu má kňaz denne prinášať aj iné obety. Ak 
úprimne a pravdivo zjavuje ľuďom Božiu vôľu, teda ak svedo-
mito plní úrad proroka, nájde dosť príležitostí na obety, ktoré 
mu poskytnú reakcie ľudí, ktorých myslenie a život sú vzdia-
lené od evanjelia. Ak príde choroba a kňazská samota, aj vte-
dy sa má obetovať a pripodobňovať trpiacemu a opustenému 
Majstrovi...

Všetky tieto obety prináša za hriechy, a to nielen za hrie-
chy ľudí, ale aj za svoje. Je úžasné, že Pán dáva kňazskú moc 
do rúk úbohého, hriešneho človeka, ktorý je dakedy hriešnejší 
ako ten, ktorému odpúšťa. Kristus neustanovil za kňazov an-
jelov, aby odpúšťali ľuďom hriechy, ale ľudí, aby vedeli lepšie 
chápať ľudské slabosti. Tak ako sa nám Kristus stal podobným 
vo všetkom okrem hriechu, aj kňaz má prežívať všetky biedy 
a slabosti ľudí. Svätý Augustín, pretože sám veľmi trpel, veľa 
bojoval a  mnoho prežil, povedal: „Nikoho neodsúdim, lebo 
viem, aké ťažké je byť dobrým!“

– o –
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c) Účasť na Kristovom kráľovskom poslaní

Kristus tu na zemi vykonával aj kráľovské – pastierske posla-
nie. Povinnosťou kráľov je viesť svojich poddaných a  starať sa 
o ich dobro. Teda kraľovať značí slúžiť. Pán je Dobrý pastier, on 
dáva aj život za  svoje ovce a  vedie ich na  dobrú pastvu. Pozná 
svoje ovečky a ovečky poznajú jeho. Kráľovský, čiže pastiersky 
úrad sa teda uskutočňuje vedením Božieho ľudu, usmerňova-
ním činnosti zverených veriacich k  ich nadprirodzenému cieľu 
a  napomáhaním realizácie ich osobitného povolania, t. j. du-
chovným vedením. Na prvom mieste je však všeobecné pasto-
račné vedenie, ktoré sa týka všetkých, čo boli kňazovi zverení. 
Okrem toho sa kňaz musí venovať aj tým, ktorí ho o to osobitne 
požiadajú v snahe čo najlepšie zodpovedať Božiemu volaniu, čiže 
realizovať svoje povolanie. Vtedy hovoríme o duchovnom vedení 
osobnom, ktoré sa uskutočňuje buď vo sviatosti pokánia, alebo 
osobnými pohovormi. Ostatných veriacich, ktorí sú mu zverení, 
vedie všeobecným duchovným vedením v kázňach, usmernenia-
mi vo sviatosti pokánia alebo príležitostnými radami.

Kňaz nemá právo odmietnuť prosbu o duchovné vedenie, ak 
sa presvedčí o úprimnosti úmyslu žiadateľa o jeho ochote poslú-
chať. Vyhovárať sa na neschopnosť alebo nevedomosť je v roz-
pore s  jeho kňazským, pastierskym poslaním. Duchovné vede-
nie je stavovskou povinnosťou kňaza. Má sa ho naučiť vykonávať 
predovšetkým tak, že sa sám necháva viesť, a potom aj štúdiom 
a praxou. O službe duchovného vedenia sme si rozprávali v 11. 
zväzku edície Cesta k Pravde.

– o –

Kňaz, ktorý s láskou plní trojaké poslanie proroka, obetníka – 
zmierovateľa a pastiera, je Kristom ďalej žijúcim medzi nami. Ak 
kňazskú službu plní s láskou a úprimne, nájde dosť ľudskej vďač-
nosti u svojich duchovných detí, ktorým sa stal otcom. A jeho 
Pán a Majster ho už tu na zemi odmení stonásobne viac, ako mu 
on svojou obetou priniesol. Nebude sa musieť úzkostlivo starať 
o svoje živobytie, o vedenie a opravu fary, zháňanie materiálu 
– toto všetko mu urobia tí, ktorých získal pre Krista svojím svä-
tým životom a evanjeliom. On sám ich vedie a slúži im ako Boží 



14

sluha, čo sa musí odzrkadľovať na celom jeho správaní a postoji 
voči veriacim. K tomuto ho napomína aj svätý Peter:

„Starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a sve-
dok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má 
v budúcnosti zjaviť: Paste Božie stádo, ktoré je u vás; starajte 
sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie 
pre mrzký zisk, ale ochotne, nie ako páni nad dedičným po-
dielom, ale ako vzor stáda. A  keď sa zjaví Najvyšší pastier, 
dostanete nevädnúci veniec slávy“ (1 Pt 5, 1 – 4).

– o –

2. O sviatosti kňazstva

Aby mal kto vysluhovať sviatosti Božiemu ľudu (okrem krs-
tu a  manželstva), bolo potrebné ustanoviť kňazský stav. Kňaz-
ská vysviacka je úkon, ktorým sa povolaná osoba ustanovuje 
do kňazského stavu a dostáva moc nielen vysluhovať sviatosti, 
ale aj usmerňovať tých, ktorí sviatosti užívajú. Na to však potre-
buje špeciálnu pomáhajúcu milosť, ktorá sa vysvätenému udeľu-
je touto sviatosťou.

Sviatosť kňazstva je len jedna, ale podobne ako krst má rôzne 
stupne. Birmovanie je iba rozvinutím krstnej milosti a rehoľné 
zasvätenie je zasa rozvinutím krstného a  birmovného zasväte-
nia. Krstom sme akoby vštepení do Krista. Sviatosťou kňazstva 
sa krstná milosť rozvíja najbohatšie, lebo kňaz má najplnšiu 
účasť na Kristovom kňazstve.

Sviatosť kňazstva má podľa najnovších smerníc a učenia 
Cirkvi tieto stupne, čiže rády: episkopát, presbyterát a dia-
konát.

Tí, čo prijali aspoň diakonát ako najnižší stupeň kňazskej 
moci, sa nazývajú klerici (duchovní). Ostatní pokrstení veriaci 
sú laici. Vstup do klerického (duchovného) stavu sa uskutočňu-
je vysviackou. Na vykonávanie rôznych cirkevných služieb sa 
ustanovujú v celej latinskej Cirkvi dve cirkevné služby: lektorát 
a akolytát. Tieto služby môžu vykonávať aj laici, ak boli riadne 
ustanovení.
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Lektor je ustanovený na úlohu, ktorá mu je vlastná: v litur-
gickom zhromaždení čítať Božie slovo. Preto počas svätej omše 
a pri iných posvätných obradoch číta lekcie, ale nie evanjelium. 
Ak chýba žalmista, medzi čítaniami recituje žalmy, ak niet diako-
na ani kantora, v spoločnej modlitbe veriacich prednáša úmysly. 
Usmerňuje spev a  účasť veriaceho ľudu na  bohoslužbách, pri-
pravuje veriacich na  hodné prijatie sviatosti. Ak treba, môže 
viesť prípravu tých veriacich, ktorí z času na čas majú čítať pri li-
turgických úkonoch Sväté písmo. A aby tieto úlohy mohol konať 
dôstojnejšie a dokonalejšie, často rozjíma nad slovami Písma.

Lektor, ktorý si uvedomuje, aký úrad prijal, sa má usilovať čo-
raz väčšmi, plnšie a živšie milovať Sväté písmo a čoraz hlbšie ho 
poznávať. Tak sa stane dokonalejším Pánovým učeníkom.

Akolyta je ustanovený pomáhať diakonovi a  slúžiť kňazovi. 
Jeho úlohou je starať sa o službu pri oltári, pomáhať diakono-
vi a kňazovi pri  liturgických úkonoch, najmä pri svätej omši. 
Okrem toho ako mimoriadny vysluhovateľ dáva sväté prijí-
manie vtedy, keď riadni vysluhovatelia nie sú prítomní alebo 
keď im v tom prekáža choroba, vysoký vek alebo iná pastoračná 
práca, alebo keď počet veriacich, ktorí pristupujú k  Pánovmu 
stolu, je taký veľký, že by sa omša neúmerne predĺžila. Za mi-
moriadnych okolností môže akolyta vystaviť na verejnú úctu ve-
riacim Najsvätejšiu sviatosť a potom ju znova uložiť, no nesmie 
ňou udeliť ľudu požehnanie. Ak treba, môže viesť prípravu tých 
veriacich, ktorí z času na čas majú pomáhať kňazovi alebo diako-
novi pri liturgických obradoch, napríklad niesť misál, kríž, svie-
ce alebo konať podobné úlohy. Tieto úlohy bude konať dôstoj-
nejšie, ak bude čoraz väčšmi a vrúcnejšie uctievať Eucharistiu, 
ak sa ňou bude živiť a ak ju bude čoraz hlbšie poznávať.

Akolyta, keďže je osobitným spôsobom určený na  službu 
pri oltári, sa má naučiť všetko, čo sa týka verejných bohoslužieb, 
má sa usilovať pochopiť ich vnútorný a duchovný zmysel, aby sa 
tak denne mohol celý obetovať Bohu, a svojou vážnosťou a dôs-
tojným správaním má byť príkladom všetkým vo svätom chrá-
me. Akolyta má úprimnou láskou milovať tajomné Kristovo telo, 
čiže Boží ľud, najmä chorých a slabých.



16

Úrad lektora a akolytu sa podľa úctyhodnej tradície Cirkvi 
vyhradzuje mužom, a  to aj ženatým (porov. Rímsky pontifikál, 
1981, s. 11).

– o –

Vstup do  klerického stavu sa začína až diakonátom. Pred 
prijatím vysviacky za diakona sa zavádza po Druhom vatikán-
skom koncile nový obrad, ktorým ašpirant na diakonát alebo 
na  kňazstvo verejne prejaví vôľu obetovať sa Bohu a  Cirkvi 
a vykonávať povinnosti posvätného rádu. Cirkev prijíma toto 
jeho rozhodnutie, volí si ho a vyzýva ho, aby sa pripravil na pri-
jatie povinností posvätného rádu. Tak sa ašpirant riadne (úrad-
ne) priberá medzi kandidátov na diakonát a na kňazstvo. Pred-
tým už musí prijať služby lektora a akolytu a vykonávať ich pri-
merane dlho, aby sa lepšie pripravil na budúce úlohy pri hlásaní 
Božieho slova a pri oltári.

– o –

Sviatosť kňazstva sa v rozličných stupňoch udeľuje vysviac-
kou za diakona, presbytera (kňaza) alebo biskupa.

Diakonát – oprávňuje diakona krstiť, sobášiť, kázať v kostole, 
čítať evanjelium pri slávnostnej svätej omši, vysluhovať sväté pri-
jímanie zdravým aj chorým, pochovávať mŕtvych, vyučovať nábo-
ženstvo a katechizmus. Túto službu za určitých podmienok, sta-
novených biskupskými konferenciami, môžu prijať aj ženatí muži.

Presbyterát – dáva okrem týchto služieb aj moc vysluhovať 
sviatosť pokánia, slúžiť omšu, vysluhovať sviatosť birmovania 
so súhlasom biskupa alebo v nebezpečenstve smrti a udeľovať 
pomazanie chorých.

Episkopát – okrem služieb, ktoré má právo a povinnosť vyko-
návať kňaz – presbyter, má biskup aj moc vysviacať kňazov a bis-
kupov. Hovoríme, že má plnosť kňazskej moci.

Pretože ide o sviatosti, treba pri nich stanoviť matériu a for-
mu, vysluhovateľa a subjekt vysviacky.

– o –
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Riadnym vysluhovateľom všetkých cirkevných služieb 
a rádov je biskup.

Mimoriadnym vysluhovateľom cirkevných služieb môže byť 
aj kňaz, ktorému dal Svätý Otec alebo cirkevné právo túto prá-
vomoc (opáti, vyšší rehoľní predstavení).

Sviatosť svätenia biskupa, tzv. biskupská konsekrácia, je re-
zervovaná pápežovi. Takže ani jeden biskup nemôže dovolene 
vysvätiť za biskupa bez osobitného príkazu Svätého Otca, ktorý 
sa pri vysviacke musí prečítať. Ak sa opováži svätiť bez dovolenia 
Svätého Otca, svätí platne, ale nedovolene, ťažko hreší a upadá 
do  exkomunikácie rezervovanej pápežovi. Kňaz teda nemôže 
svätiť ani diakona, tobôž nie kňaza alebo biskupa. Biskup môže 
dovolene svätiť iba veriacich zo svojej diecézy, iných len s dovole-
ním príslušného biskupa alebo ordinára, ktorému svätenec patrí.

Subjektom sviatosti kňazstva je iba pokrstený muž. Muž je 
od prírody súcejší na také úkony, ako je vysluhovanie sviatostí, 
vedenie a spravovanie iných. Platilo to v Starom zákone a platí 
to aj v Novom, že ženy sú vylúčené z kňazského svätenia a z cir-
kevných služieb. Kňazská vysviacka rozvíja krstné a  birmovné 
zasvätenie, a preto len pokrstený a pobirmovaný muž môže byť 
platne vysvätený.

Aby niekto bol vysvätený nielen platne, ale aj dovolene, musí 
spĺňať tieto podmienky:

a) Musí mať kňazské povolanie, a to dvojaké:
- vonkajšie – je to volanie od biskupa, ktorým je určený 

na vysvätenie na určitú službu pre diecézu alebo rehoľu,
- vnútorné – fyzické, rozumové a mravné vlastnosti, kto-

ré ho robia spôsobilým na zvolenú službu.

b) Musí mať potrebné vedomosti a  skúšky z  teológie,  
 predpísané biskupom.

c) Musí mať potrebný vek.

d) Musí byť postarané o živobytie vysväteného.

e) Pred prijatím svätenia by sa mal zúčastniť na duchovných  
 cvičeniach.
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f)  Pred prijatím svätení podpíše kandidát osvedčenie o tom, 
že si je vedomý všetkých povinností, ktoré z nich vyplý-
vajú, a že ich prijíma dobrovoľne. Sem patrí aj záväzok ce-
libátu. Okrem toho zloží Vyznanie viery a predloží doklad 
o birmovaní.

g)  Svätenia sa udeľujú postupne, najprv najnižšie a  potom 
vyššie s predpísanými prestávkami.

h)  Svätenia sa majú prijať v stave milosti posväcujúcej. Svä-
tenec nesmie byť postihnutý cirkevnou cenzúrou, ani 
mať inú prekážku pre prijatie sviatosti, tak ako ich vy-
menúva cirkevné právo. Ak by sa vyskytla prekážka, musí 
mať na ňu dišpenz.

– o –

Najbližšou matériou, látkou diakonátu, je kladenie bisku-
pových rúk na  hlavu ordinanda (svätenca). Forma je zahrnutá 
v konsekračnej prosbe, ktorá nasleduje po kladení rúk. Podstat-
né slová formy sú:

Pane, prosím, zošli na neho Ducha Svätého, aby ho darom 
tvojej sedmorakej milosti posilňoval na verné vykonávanie 
diela služby.

Okrem toho biskup odovzdáva diakonovi knihu evanje-
lií. Prítomní kňazi ho oblečú do  rúcha, položia na  neho štólu 
na spôsob, ako ju používajú diakoni, a oblečú ho do dalmatiky 
(to už nepatrí k podstate sviatosti). Diakon nosí štólu zviazanú 
pod  pravým ramenom. Pred svätením zloží sľub poslušnosti 
biskupovi alebo ordinárovi. Ak je za diakona svätený slobodný 
muž, diakonát ho zaväzuje k celoživotnému celibátu.

Najbližšou látkou presbyterátu je kladenie biskupových rúk, 
ktoré prebieha ticho, bez slov, s úmyslom odovzdať kňazskú moc 
svätenému. Tento úmysel musí mať biskup pri každom svätení. 
Formou sú slová konsekračnej prosby, ktorá nasleduje po tomto 
kladení rúk. Podstatné sú z nej slová:
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Prosíme ťa, všemohúci Otče, udeľ tomuto svojmu služobní-
kovi hodnosť kňazstva; obnov v jeho srdci Ducha svätosti; 
nech zastáva úrad druhého stupňa, prijatý od teba, Bože, 
a svojím príkladným životom nech je vzorom dobrých mra-
vov.

Okrem toho mu biskup podá kalich s vínom a vodou a paténu 
s hostiou na znak moci slúžiť svätú omšu, maže mu ruky olejom, 
skríži mu na prsiach štólu – znak kňazskej hodnosti. Pred vysviac-
kou ordinand zložil sľub poslušnosti biskupovi a jeho nástupcom.

Ak sú pri vysviacke prítomní aj iní kňazi, aj oni symbolicky 
kladú ruky na hlavu svätenca, čím sa znázorňuje jednota kňaz-
stva v Kristovi. Túto jednotu v láske symbolizujú aj bozkom po-
koja, ktorý si vymení s  novokňazmi biskup a  potom aj ostatní 
prítomní kňazi. Tento bozk má byť symbolom lásky, ktorá má byť 
„rozlišovacím znakom“ Kristových učeníkov.

Najbližšou látkou episkopátu je kladenie rúk biskupa konse-
krátora na hlavu kandidáta biskupskej hodnosti. Formou sú slo-
vá konsekračnej prosby, ktorá sprevádza tento obrad. Podstatné 
sú z nej slová:

A teraz zošli na tohto vyvoleného služobníka tú silu, ktorá 
pochádza od teba, Ducha zvrchovanej moci, ktorého si ty 
dal svojmu milovanému Synovi Ježišovi Kristovi a ktorého 
on sám dal svätým apoštolom, ktorí na rozličných miestach 
zakladali svätú Cirkev ako tvoju svätyňu na slávu a nepre-
stajnú chválu tvojho mena.

Pri vysviacke majú byť prítomní aj ďalší dvaja kňazi ako spo-
lusvätitelia, ale k  platnosti stačí jeden. Okrem toho sa nové-
mu biskupovi kladie na krk a na plecia kniha evanjelií, symbol 
jeho učiteľského úradu. Hlava sa maže krizmou, odovzdáva sa 
mu evanjeliár, biskupská palica, symbol pastierskeho úradu, 
a prsteň, znak jeho zasnúbenia s diecézou, pre ktorú je svätený.

– o –
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3. Čo vyžaduje dôstojnosť kňazstva od kňaza?

O dôstojnosti kňazstva a o vlastnostiach, ktoré by mal mať 
kňaz, hovorí Pius Xl. vo svojej encyklike O katolíckom kňazstve:

Ctihodní bratia, hodnosť kňazstva je veľmi vznešená! Jej 
lesk nezatemnia previnenia, ktoré daktorí spáchali z ľudskej 
krehkosti, nech by boli ako bolestné a žalostné! Kvôli týmto 
previneniam neslobodno zabúdať na  zásluhy toľkých kňa-
zov, vynikajúcich čnosťou, vedomosťami, náboženskou hor-
livosťou a mučeníctvom. Ak nehodnosť človeka nemá vplyv 
na platnosť jeho úradných výkonov, tým menej marí kňazova 
nehodnosť účinok sviatostí, ktoré majú svoju účinnosť z pre-
svätej krvi Ježiša Krista, nezávisle od svätosti vysluhovateľa. 
Prostriedky večnej spásy pôsobia totiž na dušu – aby sme po-
užili odborný výraz – ex opere operato.

Je zrejmé, že takáto hodnosť žiada od tých, ktorí sú ňou 
vyznačení, takú povznesenosť duše, čistotu srdca a bezúhon-
nosť mravov, aká zodpovedá vznešenosti a svätosti kňazského 
úradu. Tento úrad robí z kňaza prostredníka medzi Bohom 
a ľuďmi, v mene a na rozkaz toho, ktorý je jediným prostred-
níkom medzi Bohom a ľuďmi.

Preto sa musí kňaz stále približovať k  dokonalosti toho, 
ktorého zastupuje, a stávať sa Bohu príjemnejším svätosťou 
života a bezúhonnosťou, lebo Boh väčšmi miluje a väčšmi si 
cení čnosti ako vôňu tymianu a lesk svätýň. Keďže sú kňazi 
prostredníkmi medzi Bohom a ľuďmi – hovorí svätý Tomáš – 
musia sa skvieť čistotou svedomia pred Bohom a musia mať 
dobrú povesť medzi ľuďmi.

Na druhej strane, ak niekto, kto má na starosti a v správe 
sväté veci, vedie pohoršlivý život, zneucťuje ich a previňuje 
sa svätokrádežou: Kto nie je svätý, nemá spravovať sväté veci.

Preto Boh už v  Starom zákone rozkázal svojim kňazom 
a levitom: Nech sú svätí, lebo i ja som svätý, ja, Pán, ktorý ich 
posväcujem! Aj múdry kráľ Šalamún v piesni pri posviacke 
chrámu prosí od  Boha svätosť pre  Áronových synov: Nech 
si tvoji kňazi spravodlivosť odejú a  tvoji svätí nech s  plesa-
ním plesajú! Ctihodní bratia, ak sa taká spravodlivosť, svätosť 
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a horlivosť vyžadovala od kňazov, ktorí – ako hovorí svätý Ro-
bert Bellarmín – obetovali iba ovce a býky a Boha ospevovali 
len pre pominuteľné veci, pýtam sa, čo sa žiada od kňazov, 
ktorí obetujú Božieho Baránka a vzdajú vďaku za večné dob-
rodenia?

Veľká je hodnosť predstavených – hovorí svätý Laurentius 
Justinianus – ale ešte väčšia je ich zodpovednosť; keďže stoja 
na najvznešenejšom mieste pred očami všetkých, musia stáť 
aj na najvyššom stupni čností pred očami Všemohúceho. Ináč 
im ich povýšenie nebude slúžiť na zásluhu, ale na záhubu.

– o –

V ďalšej časti citovanej encykliky Pius Xl. podrobne rozvíja 
vlastnosti a čnosti, ktoré si od kňaza vyžaduje jeho úrad viesť 
Boží ľud, ktorého službe sa zasvätil.

a) Svätosť – kňaz má byť svätý, čiže má žiť v  stave milosti, 
aby vždy mohol vysluhovať sviatosti iným a  svätosťou života 
ich priťahovať k zdroju svätosti, ku Kristovi. Hovorí sa, že svätý 
kňaz má horlivé ovečky, horlivý kňaz má dobré ovečky, dobrý 
kňaz má zlé ovečky. Aby túto svätosť dosiahol, musí byť mužom 
modlitby a obety. Z modlitby bude čerpať múdrosť, radu, posilu 
na stále sebazaprenie, aby kým iným káže, sám nebol zavrhnutý 
(porov. 1 Kor 9, 27).

b) Zbožnosť – vyplýva zo svätosti. Bez nej bude aj tie najsvä-
tejšie úkony a obrady konať len mechanicky, zo zvyku, nedbalo. 
Len vrúcny vzťah k Otcovi, Synovi a Duchu Svätému vie dať ná-
plň a ducha aj vonkajším obradom a skutkom. Má mať vrúcnu 
zbožnosť aj vo vzťahu k Panne Márii, ku ktorej sa bude utiekať 
so synovskou dôverou ako k matke svojho Majstra.

c) Čistota – je najvzácnejšou ozdobou katolíckeho kňazstva. 
Je dôkazom a znamením posmrtného života, kde sa nik nebude 
ani ženiť, ani vydávať. Čistota dodáva vierohodnosť jeho slovám 
o  posmrtnom živote. Úprimne prežívaný celibát mu umožňu-
je žiť s nerozdeleným srdcom: „Kto je bez ženy, stará sa o Pá-
nove veci, ako sa páčiť Pánovi“ (1 Kor 7, 32). Celibát robí kňaza 
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nesmierne apoštolsky činným a získava mu dôveru a lásku du-
chovných detí, ktorým sa stal duchovným otcom.

d) Nezištnosť – chudoba – je odpútaním sa od hmotného dob-
ra. Je plnením blahoslavenstva o chudobe. Ak ju kňaz úprimne 
prežíva, rozdávajúc všetko chudobným, má možnosť pocítiť, ako 
sa o neho stará sám Pán. Opak chudoby – ziskuchtivosť, lakom-
stvo, pohodlnosť a zháňanie peňazí – najväčšmi od neho odpu-
dzuje veriacich a zabraňuje šíreniu Božieho kráľovstva. Bohatý, 
hmotársky založený kňaz je najhorším protirečením ideálu „du-
chovného“, ako veriaci nazývajú kňazov. Chudoba ho robí nezá-
vislým od zásahov štátnej moci, ktorá práve pomocou takýchto 
otrokov peňazí bojuje za likvidáciu Cirkvi a náboženstva.

e) Apoštolská horlivosť – je podmienená zachovávaním chu-
doby a  čistoty. Kňaz nimi získava čas, voľný priestor na  účin-
ný apoštolát. Jeho chudoba, čistota a  poslušnosť sú zamerané 
funkčne, nie samoúčelne. Umožňujú mu pracovať viac, lepšie 
a horlivejšie na šírení Kristovho kráľovstva. Je pastierom, ktorý 
vodí ovce po žírnej pastve a hľadá ovce zblúdené.

f) Poslušnosť – mu umožňuje spolupracovať s  biskupom 
a ostatnými kňazmi a laikmi. Takýto apoštolát je oveľa účinnejší. 
Kristus nás tiež vykúpil poslušnosťou a kňaz má byť svojou po-
slušnosťou pre svojich veriacich vzorom. Svoje osobné chúťky 
má podriaďovať biskupovi a tým, ktorých biskup poveril. Posluš-
nosť je dcérou poníženosti. Robí kňaza skromným, milým a nie 
povýšeneckým diktátorom a  horenosom, ktorý len odpudzuje 
veriacich od seba i od Krista.

g) Vedomosti – kňaz potrebuje dve krídla: úprimnú zbož-
nosť a hlboké vedomosti. Zbožnosť a veda – bez nich nikdy ne-
vzlietne ani on, ani jemu zverený Boží ľud k výšinám kresťanskej 
dokonalosti. Kňaz má mať vedomosti zo Svätého písma, z dog-
matiky, morálky, asketiky a mystiky, z cirkevného práva a dejín, 
no predovšetkým musí dôkladne poznať Písmo a učenie Cirkvi. 
Okrem toho sa vyžadujú aj primerané vedomosti z  rozličných 
vedných odborov, doplnené aj inými vedomosťami podľa pros-
tredia a okolností, v ktorých žije. Mal by denne študovať, dopĺ-
ňať si vedomosti, lebo nie je dobrá ani zbožnosť bez vedomostí, 
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ani vedomosti bez zbožnosti. Treba harmonicky rozvíjať oboje; 
ak chce byť kňaz osožný pri šírení Božieho kráľovstva.

– o –

Ťažký, náročný, ale krásny je život kňaza, ktorý sa úplne venu-
je realizácii svojho kňazského poslania. Aby v tom vytrval, musí 
uskutočňovať to, čo mu radí Druhý vatikánsky koncil v dekréte 
O živote kňazov.

„Aby mohli kňazi za  všetkých životných okolností udr-
žiavať spojenie s Kristom, okrem uvedomelého vykonávania 
svojej služby majú naporúdzi prostriedky všeobecné i osobit-
né, nové i  dávne, ktoré Duch Svätý neprestajne vzbudzuje 
v Božom ľude a ktoré Cirkev odporúča, ba niekedy aj predpi-
suje na posväcovanie svojich údov. Nad duchovné pomôcky 
vynikajú tie úkony, pri ktorých sa veriaci sýtia Božím slovom 
z dvojitého stola Svätého písma a Eucharistie: nikomu ne-
uniká, aký veľký význam má ich stále používanie pre vlastné 
posväcovanie kňazov.

Vysluhovatelia sviatostnej milosti sa dôverne spájajú 
s Kristom Spasiteľom a Pastierom, keď s úžitkom pristupujú 
k  sviatostiam, najmä k  častej sviatostnej spovedi, na  ktorú 
pripravuje každodenné spytovanie svedomia: ona totiž veľ-
mi napomáha potrebné obrátenie srdca k láske Otca milosr-
denstiev. Vo svetle viery, živenej čítaním Svätého písma, majú 
možnosť bedlivo hľadať znaky Božej vôle a podnety Božej mi-
losti v rozličných životných udalostiach, a tak čoraz pohoto-
vejšie zodpovedať svojmu poslaniu, na ktoré sa podujali v Du-
chu Svätom. Predivný vzor takejto učenlivosti nájdu vždy 
v preblahoslavenej Panne Márii, ktorá sa pod vedením Du-
cha Svätého úplne zasvätila tajomstvu ľudského vykúpenia. 
Nech si ju kňazi ctia a nech ju milujú, preukazujúc jej synov-
sky oddanú nábožnú úctu ako matke najvyššieho a večného 
kňaza, Kráľovnej apoštolov a ochrane ich kňazskej činnosti.

Aby mohli verne plniť svoju službu, nech si dajú záležať 
na  dennom rozhovore s  Kristom pri  návštevách a  osob-
nom uctievaní najsvätejšej Eucharistie. Nech sa radi uchý-
lia k duchovným cvičeniam a nech si vysoko vážia duchovné 
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vedenie. Mnohorakým spôsobom, najmä osvedčenou roz-
jímavou modlitbou a  inými druhmi modlitieb, ktoré si slo-
bodne volia, kňazi hľadajú a vrúcne prosia od Boha pravého 
ducha poklony, ktorým sa spolu so sebe zvereným ľudom dô-
verne spájajú s Kristom, prostredníkom Nového zákona, tak-
že môžu ako prijatí synovia volať: Abba! Otče“ (PO 18).

Okrem toho si treba zvlášť všimnúť odporúčania koncilu 
v 8. článku dekrétu O účinkovaní a živote kňazov. Keby sa plnili, 
predišlo by sa mnohým kňazským tragédiám:

„Kňazi, vedení bratským duchom, nech nezanedbávajú po-
hostinnosť, nech pestujú dobročinnosť a spoločenstvo v pozem-
ských dobrách a nech sa starajú najmä o chorých, zranených, 
preťažených prácou, osamotených, vyhnancov, ako aj o tých, čo 
trpia prenasledovaním. Nech sa ochotne a s radosťou schádzajú 
aj na duševné pookriatie, pamätliví na slová, ktorými sám Pán 
pozýval unavených apoštolov: Poďte na osamelé miesto samot-
ní a odpočiňte si trocha. Okrem toho, aby kňazi našli vzájom-
nú oporu v pestovaní duchovného a intelektuálneho života, aby 
mohli lepšie spolupracovať vo svojej službe a vyhli sa prípadným 
nebezpečenstvám osihotenosti, nech sa medzi nimi pestuje ur-
čitý spoločný život a či akýsi druh životného spoločenstva; to 
však môže nadobudnúť rozmanité formy, podľa rozličných osob-
ných a pastoračných potrieb, totiž spoločné bývanie, kde je to 
možné, alebo spoločný stôl, alebo aspoň častý a pravidelný styk. 
Treba mať ďalej vo veľkej úcte a starostlivo rozvíjať združenia, 
ktoré podľa stanov odobrených príslušnou cirkevnou vrchnos-
ťou žičia svätosti kňazov pri vykonávaní ich činnosti vhodným 
a  náležite schváleným spôsobom života a  bratskou pomocou, 
a tak chcú byť k službám celému kňazskému stavu.

Konečne nech si kňazi na základe spoluúčasti na tom is-
tom kňazstve uvedomujú svoju osobitnú zodpovednosť voči 
tým, čo majú nejaké ťažkosti. Nech im včas poskytnú pomoc, 
a keď treba, nech ich aj diskrétne napomenú. Tým však, čo 
v niečom upadli, nech vždy preukazujú bratskú lásku a veľ-
kodušnosť. Nech sa za nich vrúcne modlia k Bohu a nech sa 
k nim vždy správajú ako naozajstní bratia a priatelia“ (PO 8).

– o –
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4.  OBRAD USTANOVENIA LEKTOROV, AKOLYTOV 
A PRIJATIA MEDZI KANDIDÁTOV DIAKONÁTU 
A KŇAZSTVA 

A) USTANOVENIE LEKTOROV

Úvodné poznámky

Lektorov ustanovuje biskup alebo v kňazskom rehoľnom inštitúte vyšší 
predstavený. Obrad sa koná počas omše alebo pri bohoslužbe slova. 

Čítania sa berú celé alebo sčasti z liturgie dňa alebo z čítaní v Rímskom 
pontifikáli.

Ustanovenie lektorov

Po evanjeliu si biskup s mitrou na hlave sadne na pripravené sedadlo. 
Diakon alebo na to určený kňaz pozýva kandidátov slovami:

Nech pristúpia tí, čo majú byť ustanovení na službu lektorov. 

Kandidátov volá po mene. 

Každý odpovie: Tu som,

pristúpi k biskupovi a úctivo sa mu ukloní.

Potom si všetci sadnú. Biskup povie homíliu. Ku koncu osloví kandidá-
tov takto alebo podobne:

Drahí synovia,

Boh Otec zjavil a naplnil tajomstvo spásy skrze Ježiša Kris-
ta, svojho Syna, ktorý sa stal človekom. Kristus nám najprv 
oznámil všetko sám a  potom zveril povinnosť hlásať evanje-
lium všetkému stvorenstvu svojej Cirkvi.

Keď sa stanete lektormi, čiže prednášateľmi Božieho slova, 
budete pomocníkmi pri jeho hlásaní. Prijmete osobitnú úlohu 
v Božom ľude a budete poverení službou viery, ktorá má zá-
klad v  Božom slove. V  bohoslužobnom zhromaždení budete 
čítať Božie slovo, deti i  dospelých budete vyučovať vo  viere 
a pripravovať na dôstojné prijímanie sviatostí. Budete hlásať 
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zvesť o  spáse ľuďom, ktorí ju ešte nepoznajú. Touto cestou 
a vaším pričinením budú môcť poznať Boha Otca i jeho Syna, 
Ježiša Krista, ktorého poslal Otec, a tak dosiahnuť večný ži-
vot. Keďže teda Božie slovo budete oznamovať iným, aj sami 
ho prijímajte s  mysľou otvorenou Duchu Svätému a  vážne 
o ňom uvažujte, aby ste si deň čo deň plnšie osvojovali vrúcny 
a živý záujem o Božie slovo. A svojím správaním zjavujte náš-
ho Spasiteľa, Ježiša Krista.

Po skončení homílie všetci vstanú. Biskup (bez mitry) vyzve veriacich 
na modlitbu slovami:

Drahí bratia a sestry,
pokorne prosme Boha Otca,
nech požehná týchto svojich služobníkov,
vyvolených na službu lektorov,
aby horlivo vykonávali im zverené úlohy,
aby ohlasovali Krista,
a tak oslavovali Otca, ktorý je na nebesiach.

Všetci chvíľku zotrvajú v tichej modlitbe.

Potom biskup pokračuje:

Bože, žriedlo všetkého svetla a dobra,
ty si poslal svojho jednorodeného Syna, Slovo života,
aby ľuďom zjavil tajomstvo tvojej lásky;
požehnaj týchto našich bratov,
vyvolených na službu lektorov.
Daj, nech ustavične rozjímajú o tvojom slove,
aby sa ním vedeli aj sami vzdelávať
aj aby ho vedeli verne zvestovať bratom a sestrám.
Skrze Krista, nášho Pána.
R Amen.

Kandidáti po jednom pristupujú k biskupovi, ktorý im podáva knihu 
Svätého písma, pričom hovorí:

Prijmi knihu Svätého písma 
a verne podávaj ďalej Božie slovo,
aby ono čím viac pôsobilo v srdciach ľudí.

Lektor odpovie: Amen.
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Medzitým, najmä ak je viac kandidátov, môže sa spievať 19. žalm ale-
bo iný vhodný spev.

Ak sa obrad koná počas omše, pokračuje sa v nej ako zvyčajne. Ak sa 
ustanovenie lektorov koná pri bohoslužbe slova, biskup zhromaždený 
ľud ako obvykle požehná a prepustí.

B) USTANOVENIE AKOLYTOV

Úvodné poznámky

Akolytov ustanovuje biskup alebo v kňazskom rehoľnom inštitúte vyšší 
predstavený. Obrad sa koná počas omše.

Čítania sa berú celé alebo sčasti z liturgie dňa alebo z čítaní v Rímskom 
pontifikáli.

Ustanovenie akolytov

Po evanjeliu si biskup s mitrou na hlave sadne na pripravené sedadlo. 
Diakon alebo na to určený kňaz pozýva kandidátov slovami:

Nech pristúpia tí, čo majú byť ustanovení na službu akolytov. 

Kandidátov volá po mene. 

Každý odpovie: Tu som,

pristúpi k biskupovi a úctivo sa mu ukloní.

Potom si všetci sadnú. Biskup povie homíliu. Ku koncu osloví kandidá-
tov takto alebo podobne:

Drahí synovia,

ste vyvolení na akolytskú službu. Osobitným spôsobom sa 
budete zúčastňovať na službe Cirkvi, ktorej vrcholom i žried-
lom života je Eucharistia. Ňou sa buduje a  rastie Boží ľud. 
A  vám sa zveruje úloha pomáhať kňazom a  diakonom v  ich 
službe a  ako mimoriadnym vysluhovateľom rozdávať sväté 
prijímanie veriacim a chorým. Keďže ste na túto službu určení 
osobitným spôsobom, usilujte sa, aby ste plnšie žili z Pánovej 
obety a aby ste sa jej dokonalejšie pripodobňovali. Usilujte sa 
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aj o to, aby ste poznávali vnútorný, duchovný zmysel toho, čo 
budete konať, aby ste tak mohli denne prinášať Bohu seba ako 
duchovnú a milú obetu skrze Ježiša Krista.

Pri tejto službe si treba pripomínať, že tak ako budete 
so svojimi bratmi prijímať z jedného chleba, budete s nimi tvo-
riť aj jedno telo. Preto úprimnou láskou milujte tajomné telo 
Kristovo, čiže Boží ľud, najmä slabých a chorých, a zachová-
vajte Pánovo prikázanie, ktoré dal pri poslednej večeri apoš-
tolom: Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás.

Po skončení homílie všetci vstanú. Biskup (bez mitry) vyzve veriacich 
na modlitbu slovami:

Drahí bratia a sestry, pokorne prosme Pána,
aby svojím požehnaním naplnil
a pre vernú službu vo svojej Cirkvi utvrdil tých, 
ktorých si vyvolil na službu akolytov.

Všetci chvíľku zotrvajú v tichej modlitbe.

Potom biskup pokračuje:

Najláskavejší Bože,
ty si skrze svojho jednorodeného Syna
zveril svojej Cirkvi Chlieb života.
Požehnaj † týchto našich bratov,
vyvolených na službu akolytov.
Daj, nech sú horliví v službe svätému oltáru,
nech verne rozdávajú svojim bratom Chlieb života
a nech sa na zveľadenie tvojej Cirkvi
stále vzmáhajú vo viere a láske.
Skrze Krista, nášho Pána.
R Amen.

Kandidáti po jednom pristupujú k biskupovi, ktorý im podáva nádobu 
s hostiami alebo s vínom (určenými na konsekrovanie), pričom hovorí: 

Prijmi nádobu s hostiami (alebo: nádobu s vínom)
na slávenie Eucharistie a buď taký,
aby si mohol dôstojne slúžiť
Pánovmu stolu a Cirkvi.

Akolyta odpovie: Amen.
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Akolyti alebo – ak je ich viac – niektorí z nich, prinášajú na obetovanie 
nádoby s hostiami a kalich s vínom.

Akolyti prijímajú hneď po diakonoch.

Biskup môže nariadiť, aby akolyta, ktorý sa stal mimoriadnym vyslu-
hovateľom svätého prijímania, pomáhal pri tejto omši rozdávať veria-
cim sväté prijímanie.

C) PRIJATIE MEDZI KANDIDÁTOV DIAKONÁTU  
       A KŇAZSTVA

Úvodné poznámky

Obrad prijatia medzi kandidátov diakonátu a kňazstva sa koná, keď je 
isté, že žiadateľov úmysel, doložený potrebnými vlastnosťami, dosiahol 
dostatočnú zrelosť. Tento obrad nezaväzuje tých, ktorí už zložili sľuby 
v kňazských reholiach.

Žiadatelia majú verejne vyjadriť úmysel prijať posvätný rád. A biskup 
alebo vyšší predstavený kňazského rehoľného inštitútu má zasa verejne 
prijať tento úmysel.

Obrad prijatia sa môže konať v  ktorýkoľvek deň, ale predovšetkým 
vo sviatočné dni, v kostole alebo na inom vhodnom mieste, a to počas 
omše alebo pri bohoslužbe slova. Vzhľadom na svoju povahu sa však 
nikdy nespája s udeľovaním sviatostných svätení, ani s ustanovením 
lektorov alebo akolytov.

Čítania sa berú celé alebo sčasti z liturgie dňa alebo z čítaní uvedených 
v Rímskom pontifikáli.

Obrad prijatia

Po evanjeliu si biskup s mitrou na hlave sadne na pripravené sedadlo 
a povie homíliu, ktorú zakončí takto alebo podobne:
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Drahí bratia a sestry,

mne i vám odporúčajú týchto našich bratov, ktorí tu dnes 
stoja pred tvárou Cirkvi, aby boli prijatí medzi kandidátov 
sviatostného svätenia.

Kristus prikázal: Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov 
na svoju žatvu. Títo naši bratia poznávajú starostlivosť Pána 
o jeho stádo a uvažujú o potrebách Cirkvi. Ba cítia sa schopný-
mi veľkodušne odpovedať na Pánovo volanie slovami proroka: 
Hľa, tu som, pošli ma, – lebo dôverujú Pánovi a vkladajú doň-
ho nádej, že vytrvajú vo svojom povolaní.

Hlas Pána, ktorý povoláva, možno spoznať a  rozoznať 
v  znakoch, ktorými sa Božia vôľa denne zjavuje rozumným 
ľuďom. Tých, ktorých Boh volá zúčastniť sa na hierarchickom 
kňazstve Kristovom, svojou milosťou aj oduševňuje, aj napo-
máha. A nás poveruje, aby sme povolávali osvedčených kan-
didátov, o ktorých sme zistili, že sú schopní na tú úlohu, a aby 
sme ich osobitnou pečaťou Ducha Svätého posvätili na službu 
Bohu a Cirkvi. Sviatostnou vysviackou budú totiž ustanovení 
na to, aby pokračovali v spasiteľnom diele Kristovom, ktoré 
on vykonal vo svete. Až príde ich čas, pripoja sa k našej službe, 
budú slúžiť Cirkvi a Božím slovom i sviatosťami budú zveľaďo-
vať kresťanské obce, do ktorých budú poslaní.

Na to, aby ich raz mohol ich biskup povolať, tu stojaci naši 
bratia začali sa už pripravovať. Deň čo deň sa učia žiť podľa 
evanjelia a utvrdzovať sa vo viere, nádeji a láske, aby si týmto 
cvičením osvojovali ducha modlitby a rástli v horlivosti získať 
všetkých ľudí pre Krista.

Teraz však, hnaní Kristovou láskou a posilňovaní vnútor-
nou činnosťou Ducha Svätého, rozhodli sa verejne prejaviť 
svoju túžbu slúžiť Bohu a ľuďom.

Keď ich teraz vyzveme, nech predstúpia a  pred Cirkvou 
nech vyjadria svoj úmysel.

Diakon alebo na to určený kňaz volá žiadateľov podľa mena. 

Každý odpovie: Tu som,

pristúpi k biskupovi a úctivo sa mu ukloní.
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Biskup sa im prihovorí takto (ale biskupská konferencia môže podľa 
okolností stanoviť aj iný príhovor):

Drahí synovia,

duchovní pastieri a učitelia, ktorí sa starajú o vašu výcho-
vu, vyhlasujú, že vás poznajú, a vydávajú o vás dobré svedec-
tvo. A my im dôverujeme.

Odpovedáte na  Pánovo volanie; chcete dovŕšiť svoju prí-
pravu tak, aby ste potom, v pravý čas, boli hodní prijať svia-
tostné svätenie, a tak slúžiť Cirkvi?

Uchádzači odpovedia (všetci naraz): Chcem.

Biskup: Chcete svojho ducha utvárať tak, 
aby ste mohli verne slúžiť Kristovi a jeho telu, Cirkvi?

Uchádzači: Chcem.

Biskupská konferencia môže určiť aj iný spôsob, podľa ktorého biskup 
prijme úmysel kandidátov.

Biskup pripojí: Cirkev s radosťou prijíma vaše predsavzatie. 
Nech Boh vo vás dovŕši to, čo začal.

Všetci: Amen.

Potom všetci vstanú a biskup, bez mitry, vyzve veriacich na modlitbu:

Drahí bratia a sestry,
pokorne prosme Boha a nášho Pána,
aby vylial milosť svojho požehnania
na týchto svojich služobníkov,
ktorí sa túžia zasvätiť Cirkvi.

Diakon alebo iní súci asistent prednáša úmysly, ktoré nasledujú, prí-
padne iné, ktoré lepšie vystihujú naliehavé potreby. Všetci potom odpo-
vedajú vhodným zvolaním.

Aby sa títo naši bratia pevnejšie spájali s Kristom a aby vydá-
vali o ňom svedectvo medzi ľuďmi, prosme Pána.
R Pane, vyslyš nás.
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Aby vedeli znášať ťažkosti iných a počúvať hlas Ducha Sväté-
ho, prosme Pána.
R Pane, vyslyš nás.

Aby sa stali služobníkmi Cirkvi, ktorí budú slovom i príkla-
dom utvrdzovať svojich bratov vo  viere a  zhromažďovať ich 
na účasť na Eucharistii, prosme Pána.
R Pane, vyslyš nás.

Potom biskup pokračuje:

Bože, vyslyš naše pokorné prosby
a s otcovskou láskou † požehnaj týchto synov,
ktorí sa chcú v osobitnom posvätnom stave
venovať tvojej službe a službe Božiemu ľudu.
Daj, aby sa úprimnou láskou vinuli ku Kristovi Kňazovi,
aby vytrvali vo svojom povolaní, 
a tak mohli hodne prijať apoštolské poslanie.
Skrze Krista, nášho Pána.
R Amen.

Alebo:

Prosíme ťa, Bože,
daj milostivo týmto svojim služobníkom,
aby čoraz plnšie poznávali a uskutočňovali
tajomstvo tvojej lásky.
Pomáhaj im, aby sa ochotne pripravovali
na svätú službu v Cirkvi,
aby naplnení duchom tvojej lásky
radi slúžili spáse bratov
na slávu tvojho mena.
Skrze Krista, nášho Pána.
R Amen.

Ak sa obrad prijatia koná počas omše, pokračuje sa v nej ako zvyčaj ne. 
Ak je obrad spojený s bohoslužbou slova, biskup požehná zhromaž denie 
a prepustí ho zvyčajným spôsobom.
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5. OBRADY VYSVIACKY DIAKONOV A KŇAZOV

A) OBRAD VYSVIACKY DIAKONOV

Úvodné poznámky

Vysviacka diakonov nech sa koná za čo najväčšej účasti veriacich, a to 
v nedeľu alebo vo sviatok, ak by pre pastoračné dôvody nebol príhod-
nejší iný deň.

Vysviacka sa koná zvyčajne pri katedre. Ak to však vyžaduje účasť ve-
riacich, koná sa pri sedadle, ktoré sa pripraví pre biskupa pred oltárom 
alebo na inom vhodnom mieste. Sedadlá pre ordinandov nech sa pri-
pravia tak, aby veriaci mohli dobre sledovať liturgický úkon.

Ordinandi si oblečú humerál, albu a cingulum.

Okrem toho, čo treba na omšu, treba pripraviť: a) Rímsky pontifikál, 
b) štóly a dalmatiky pre každého ordinanda. Kalich nech je dostatočne 
veľký, aby stačil na prijímanie všetkých ordinandov.

Bohoslužba slova

Keď je všetko pripravené, zoradí sa sprievod a zvyčajným spôsobom ide 
cez kostol k oltáru. Lektor nesie evanjeliár. Za lektorom idú ordinandi 
a za nimi biskup medzi dvoma diakonmi alebo kňazmi.

Bohoslužba slova sa koná podľa rubrík.

Čítania môžu byť buď všetky, alebo niektoré z omše dňa, alebo z tých, 
čo sú uvedené v dodatku.

Krédo sa z ordinačnej omše vynecháva. Vynecháva sa aj modlitba ve-
riacich.

Vysviacka diakonov

Po evanjeliu sa začína vysviacka diakonov. Biskup s mitrou na hlave 
sedí na pripravenom sedadle.
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Diakon volá ordinandov: Nech pristúpia tí, čo majú byť vysvä-
tení za diakonov.

A hneď ich vymenúva jednotlivo. 

Každý zavolaný povie: Tu som,

pristúpi k biskupovi a úctivo sa mu ukloní.

Keď všetci prídu pred biskupa, kňaz poverený biskupom povie: Naj-
dôstojnejší Otče, svätá matka Cirkev si žiada, aby ste tých-
to našich bratov vysvätili za diakonov.

Biskup sa ho opýta: Si si istý, že sú na to súci?

On odpovie: Podľa výslovného svedectva kresťanského ľudu 
a na základe záruk zodpovedných osôb dosvedčujem, že sú 
súci.

Biskup: S pomocou Pána Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Kris-
ta volíme týchto našich bratov za diakonov.

Všetci odpovedia: Bohu vďaka, 

alebo iným spôsobom, podľa krajových zvyklostí, prejavia súhlas 
s voľbou.

Všetci si sadnú. Biskup prehovorí k ľudu a k vyvoleným o povinnos-
tiach diakona napríklad takto:

Milovaní bratia a sestry, 

títo naši synovia, ktorí sú vašimi príbuznými alebo pria-
teľmi, majú byť o chvíľu povýšení do rádu diakonov. Uvážte 
dobre, aké vznešené služby ich čakajú.

Posilnení darom Ducha Svätého budú pomáhať bisku-
povi a jeho kňazom v službe slova, oltára a charity. Stanú sa 
služobníkmi všetkých. Ako služobníci oltára budú ohlaso-
vať evanjelium, pripravovať obetné dary a rozdávať veria-
cim telo a krv Krista Pána.
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Okrem toho bude ich úlohou podľa pokynov biskupa 
zvestovať veriacim i  neveriacim sväté pravdy, viesť boho-
služby, vysluhovať krst, asistovať pri uzatváraní manželstva 
a požehnávať ho, umierajúcim prinášať Eucharistiu ako po-
krm na cestu do večnosti a vykonávať pohrebné obrady.

Ako to už zanechali apoštoli, budú kladením rúk posvä-
tení a  užšie spojení s  oltárom, aby v  mene biskupa alebo 
farára konali charitnú službu. S pomocou Božou si vo všet-
kom majú počínať tak, aby bolo na nich vidieť, že sú sku-
točne služobníkmi toho, ktorý neprišiel preto, aby sa jemu 
slúžilo, ale aby on sám slúžil.

A vám, milovaní synovia, ktorí máte byť povýšení 
do rádu diakonátu, Pán dal príklad, aby ste aj vy robili tak, 
ako robil on sám.

Ako diakoni budete služobníkmi toho Ježiša Krista, kto-
rý bol medzi učeníkmi ako sluha. Preto ochotne plňte vôľu 
Božiu a  s radosťou a  láskou slúžte Pánovi i  ľuďom. Uve-
domte si, že každá nečistota alebo lakomstvo je modlosluž-
ba. A nemožno slúžiť dvom pánom.

Ale vy máte byť mužmi dobrej povesti a plní Ducha Svä-
tého, ako boli tí, ktorých kedysi apoštoli vyvolili na službu 
lásky. Preto vo viere majte základy a korene, buďte vždy 
nepoškvrnení a bezúhonní pred Bohom i pred ľuďmi, ako 
sa patrí na  Kristových služobníkov a  správcov Božích ta-
jomstiev. Nedajte sa odvrátiť od  evanjeliovej nádeje. Veď 
máte byť nielen poslucháčmi evanjelia, ale aj jeho služob-
níkmi. Chráňte si tajomstvo viery, aby vaše svedomie bolo 
čisté, a slovo Božie hlásajte nielen ústami, ale aj skutkami. 
Tak sa kresťanský ľud, oživovaný Duchom Svätým, stane 
obetou čistou a  milou Bohu. A  vy pri  stretnutí s  Pánom 
v posledný deň budete môcť od neho počuť: Správne, dob-
rý a verný sluha, vojdi do radosti svojho Pána.
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Prijatie záväzku posvätného celibátu

Kandidáti kňazstva a neženatí kandidáti diakonátu – i rehoľ-
níci – majú prijať celibát verejne ešte pred obradom diakonskej 
vysviacky.
Po homílii kandidáti, ktorí majú vziať na seba záväzok posvät-
ného celibátu, vstanú a postavia sa pred biskupa. Ten ich osloví 
takto alebo podobne:

Drahí synovia,
chcete slobodne prijať rád diakonátu. Svoju službu 

budete vykonávať v celibáte, ktorý je znamením a hyb-
nou silou dušpastierskej lásky a  zároveň aj osobitným 
prameňom požehnania pre svet. Budete teda žiť v tom-
to stave, roznecovaní láskou a  dokonalou oddanosťou 
voči Ježišovi Kristovi. Novým a vynikajúcim spôsobom 
sa za sväcujete Kristovi, aby ste s nerozdeleným srdcom 
prilipli k nemu, aby ste sa voľnejšie mohli venovať služ-
be Bohu i ľuďom a aby ste pohotovejšie mohli pracovať 
na diele duchovnej obnovy sveta. Takto budete svojím 
mravným životom dokazovať, že Boha treba milovať na-
dovšetko a že jemu treba slúžiť predovšetkým a vo všet-
kom.

Preto sa vás pred Bohom a pred Cirkvou pýtam:
Chcete svoju oddanosť Kristovi spečatiť celibátom 

pre nebeské kráľovstvo v ustavičnej službe Bohu i ľuďom?
Vyvolení odpovedia: Chcem.

Na prejavenie súhlasu kandidátov biskupská konferencia môže 
stanoviť aj nejakú vonkajšiu formu.

Biskup dodá:
Nech vám Pán pomáha, aby ste vytrvali vo  svojom 

svätom predsavzatí.
Vyvolení odpovedia: Amen.

Až teraz pristúpia ostatní kandidáti diakonátu, ktorí sa nezavä-
zujú sľubom posvätného celibátu.



37

Biskup sa spýta naraz všetkých: Milovaní synovia, skôr ako vstú-
pite do rádu diakonátu, máte pred ľuďmi vyjadriť svoj úmysel, 
že chcete prijať túto službu. Chcete byť kladením mojich rúk 
a udelením daru Ducha Svätého vysvätení pre službu Cirkvi?

Všetci vyvolení odpovedia naraz: Chcem.

Biskup: Chcete s láskou a s pokorou vykonávať službu diako-
na a byť na pomoci kňazskému rádu a na osoh kresťanskému 
ľudu?

Vyvolení: Chcem.

Biskup: Chcete, podľa slov apoštola, s  čistým svedomím za-
chovávať tajomstvá viery a podľa evanjelia aj podania Cirkvi 
chcete túto vieru hlásať slovom i životom?

Vyvolení: Chcem.

Biskup: Chcete si chrániť a rozvíjať ducha modlitby, vlastného 
vášmu spôsobu života, a v tomto duchu podľa vášho stavu sve-
domite konať liturgiu hodín za Cirkev i za celý svet?

Vyvolení: Chcem.

Biskup: Chcete žiť podľa príkladu Kristovho a ustavične sa pri-
podobňovať tomu, ktorého telo a krv budete rozdávať?

Vyvolení: S pomocou Božou chcem.

Potom každý kandidát pristúpi k biskupovi, pokľakne pred ním a svoje 
zopnuté ruky vloží do rúk biskupových. Ak by niekde tento spôsob bol 
menej vhodný, biskupská konferencia podľa svojho úsudku nech usta-
noví iný. 

Biskup – ak je ordinárom kandidáta – sa ho pýta: Sľubuješ mne 
a mojim nástupcom úctu a poslušnosť?

Vyvolený: Sľubujem.

Ak biskup nie je ordinárom kandidáta, opýta sa ho takto: Sľubuješ 
svojmu ordinárovi úctu a poslušnosť?

Vyvolený: Sľubujem.

Biskup: Boh, ktorý začal v tebe dobré dielo, nech ho aj sám do-
končí.
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Všetci vstanú. Biskup bez mitry stojí tvárou k ľudu a so zopätými ru-
kami sa modlí:

Milovaní bratia a sestry, prosme Boha, Otca všemohúceho, 
aby láskavo vylial milosť svojho požehnania na týchto svojich 
služobníkov, ktorých si vyvolil pre posvätný rád diakonátu.

Diakon: Kľaknime si.

Biskup si kľakne pred svojím sedadlom. Kandidáti si ľahnú a ostatní 
kľačia.

Speváci začnú spievať litánie, do  ktorých na  príslušných miestach 
možno vložiť mená niektorých svätých (patróna, titul kostola, zakla-
dateľa, patrónov kandidátov apod.) alebo niektoré novoutvorené ak-
tuálne invokácie. 
Pane, zmiluj sa. (Kýrie, eléison.)
Pane, zmiluj sa. (Kýrie, eléison.)
Kriste, zmiluj sa. (Christe, eléison.) 
Kriste, zmiluj sa. (Christe, eléison.) 
Pane, zmiluj sa. (Kýrie, eléison.)
Pane, zmiluj sa. (Kýrie, eléison.)

  Svätá Mária, Matka Božia,  oroduj za nás.

  Svätý Michal,  oroduj za nás.

  Svätí Boží anjeli,  orodujte za nás.

  Svätý Ján Krstiteľ,  oroduj za nás.

  Svätý Jozef, oroduj za nás.

  Svätý Peter a Pavol, orodujte za nás.

  Svätý Ondrej, oroduj za nás.

  Svätý Ján, oroduj za nás.

  Svätá Mária Magdaléna, oroduj za nás.

  Svätý Štefan, oroduj za nás.

  Svätý Ignác Antiochijský, oroduj za nás.
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  Svätý Vavrinec, oroduj za nás.

  Svätý Vojtech, oroduj za nás.

  Svätý Ján Nepomucký, oroduj za nás.

  Svätá Perpétua a Felicita, orodujte za nás.

  Svätá Agnesa, oroduj za nás.

  Svätý Gregor, oroduj za nás.

  Svätý Augustín, oroduj za nás.

  Svätý Atanáz, oroduj za nás.

  Svätý Bazil, oroduj za nás.

  Svätý Martin, oroduj za nás.

  Svätý Benedikt, oroduj za nás.

  Svätý Cyril a Metod, orodujte za nás.

  Svätý Andrej Svorad a Benedikt, orodujte za nás.

  Svätý František a Dominik, orodujte za nás.

  Svätý František Xaverský, oroduj za nás.

  Svätý Ján Mária Vianney, oroduj za nás.

  Svätá Katarína Sienská, oroduj za nás.

  Svätá Terézia Avilská, oroduj za nás.

  Všetci Boží svätí a sväté, orodujte za nás.

  Buď nám milostivý, ochraňuj nás, Pane.

  Od všetkého zla, ochraňuj nás, Pane.

  Od každého hriechu, ochraňuj nás, Pane.

  Od večnej smrti, ochraňuj nás, Pane.

  Pre tvoje vtelenie, ochraňuj nás, Pane.

   Pre tvoju smrť a tvoje zmŕtvychvstanie, ochraňuj nás, Pane.

  Pre zoslanie Ducha Svätého, ochraňuj nás, Pane.
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My hriešnici, prosíme ťa, vyslyš nás.

Spravuj a zachovaj svoju svätú Cirkev, prosíme ťa, vyslyš nás.

Zachovaj vo svätej horlivosti Svätého Otca a všetkých 
zasvätených tvojej službe, prosíme ťa, vyslyš nás.

Daruj všetkým národom pokoj a pravú svornosť, prosíme 
ťa, vyslyš nás.

Posilni a zachovaj nás v tvojej svätej službe, prosíme ťa, 
vyslyš nás.

Požehnaj týchto vyvolencov, prosíme ťa, vyslyš nás.

Požehnaj a posväť týchto vyvolencov, prosíme ťa, vyslyš nás.

Požehnaj, posväť a zasväť týchto vyvolencov, prosíme ťa, 
vyslyš nás.

Ježišu, Syn živého Boha, prosíme ťa, vyslyš nás.

Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

Po litániách vstane iba biskup a so zopätými rukami hovorí:

Pane Bože, láskavo vyslyš naše prosby a  dobrotivo spre-
vádzaj svojou milosťou to, čo chceme vykonať mocou svojho 
úradu. Posväť svojím požehnaním tých, o ktorých sme podľa 
nášho úsudku presvedčení, že im možno zveriť vykonávanie 
posvätnej služby. Skrze Krista, nášho Pána.
R Amen.

Diakon: Vstaňte.

Kladenie rúk

Všetci vstanú. Jednotliví kandidáti pristupujú k biskupovi a kľaknú si 
pred ním. Biskup mlčky kladie každému ruky na hlavu. 
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Konsekračná modlitba

Vyvolenci kľačia pred biskupom, ktorý s  rozopnutými rukami spieva 
alebo recituje konsekračnú modlitbu:

Stoj pri nás, prosíme, všemohúci Bože,
darca hodností, rozdávateľ svätení a rozdeľovateľ úradov.
Hoci sám sa nemeníš, všetko obnovuješ
a všetko usporadúvaš
skrze svoje slovo, silu a múdrosť,
skrze Ježiša Krista, svojho Syna, nášho Pána;
a vo svojej odvekej prozreteľnosti
pripravuješ a rozdeľuješ to,
čo je primerané každému jednotlivému času.
Neprestajne dávaš rásť a mohutnieť ako svojmu chrámu 
Kristovmu telu, svojej Cirkvi,
vyzdobenej rozmanitými nebeskými milosťami,
zostavenej z rozličných svojich údov
a zjednotenej obdivuhodným poriadkom do celistvej stavby. 
Pre službu tvojmu menu si ustanovil svätý úrad, 
rozdelený na tri stupne.
Už v dávnych časoch si vyvolil synov Léviho
za služobníkov svojho svätého stánku
a ustanovil si,
aby ich trvalým podielom bolo dedičstvo večného požehnania. 
A v počiatkoch tvojej Cirkvi si zasa
apoštoli tvojho Syna z vnuknutia Ducha Svätého
vyvolili siedmich mužov dobrej povesti
za pomocníkov v každodennej službe.
Týmto vyvoleným mužom apoštoli modlitbou 
a kladením rúk zverili službu rozdeľovania darov,
aby sa oni sami mohli venovať modlitbe a službe slova. 
Prosím ťa, Pane,
milostivo zhliadni na týchto svojich služobníkov,
ktorých ti v pokore zasväcujeme na úrad diakonátu,
aby slúžili tvojmu svätému oltáru.

PANE, PROSÍME, ZOŠLI NA NICH DUCHA SVÄTÉHO,
ABY ICH DAROM TVOJEJ SEDMORAKEJ MILOSTI
POSILŇOVAL NA VERNÉ VYKONÁVANIE DIELA SLUŽBY.
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Nech oplývajú každou čnosťou,
nech je v nich láska bez pretvárky,
nech majú starosť o chudobných a chorých,
nech sú skromní a vážni, nevinní a čistí
a nech zachovávajú duchovnú poslušnosť.
Nech v ich mravnom živote žiaria tvoje príkazy
a príklad ich čistoty nech priťahuje svätý ľud k nasledovaniu.
 Nech vynikajú svedectvom dobrého svedomia
a nech vytrvajú v Kristovi pevní a stáli.
Nech na zemi napodobňujú tvojho Syna,
ktorý neprišiel, aby sa dal obsluhovať,
ale aby slúžil.
A tak nech si zaslúžia kraľovať s ním v nebi.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 

Všetci: Amen.

Po skončení konsekračnej modlitby si biskup s mitrou na hlave sadne. 
Ordinovaní diakoni vstanú, iní diakoni alebo kňazi na  nich položia 
štólu, ako ju nosia diakoni, a obliekajú ich do dalmatík.

Medzitým sa môže spievať:

Ant. Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome, Pane.

ŽALM 84

1. Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov, 
túži a zmiera moja duša po nádvoriach Pánových.

2. Moje srdce i moje telo  
vznášajú sa k Bohu živému.

Opakuje sa antifóna. A tak to ide po každých dvoch veršoch.

3. Veď aj vrabec si nájde príbytok 
a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá, 
tvoje oltáre, Pane zástupov, môj kráľ a môj Boh.
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4. Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome 
a bez prestania ťa velebia.

5. Blažený človek, ktorému ty pomáhaš, 
keď sa chystá na svätú púť.

6. Až pôjdu vyprahnutým údolím, premenia ho na prameň, 
lebo ranný dážď ho odeje požehnaním.

7. Stúpajú a síl im stále pribúda, 
až na Sione uvidia Boha najvyššieho.

8. Pane Bože zástupov, čuj moju modlitbu, 
vypočuj ma, Bože Jakubov. 

9. Bože, náš ochranca, pohliadni 
a pozri na tvár svojho pomazaného. 

10. Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce, 
radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha, 
ako prebývať v stanoch hriešnikov

11. Len Pán Boh je slnko a štít, 
milosť a slávu udeľuje Pán, 
neodoprie dobro tým, čo kráčajú v nevinnosti.

12.  Pane zástupov, 
blažený človek, čo sa spolieha na teba.

Sláva Otcu sa nespieva. Keď sú už ordinovaní oblečení do  dalmatík, 
žalm sa preruší a opakuje sa antifóna.

Môže sa spievať aj iný vhodný spev.

Ordinovaní diakoni, oblečení do diakonského rúcha, pristúpia k bisku-
povi. Každý si pred ním kľakne a biskup každému osobitne podá do rúk 
evanjeliár so slovami:

Prijmi evanjelium Kristovo.
Stal si sa jeho hlásateľom.
Dbaj, aby si tomu, čo čítaš, veril,
čomu veríš, učil,
a čo učíš, aj uskutočňoval.
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Napokon biskup dá každému ordinovanému bozk pokoja so slovami: 

Pokoj s tebou.

R I s duchom tvojím.

Ak to okolnosti dovoľujú, robia tak aj prítomní diakoni.

Medzitým možno spievať:

Ant. Pán hovorí: Kto mi bude slúžiť, toho poctí môj Otec, kto-
rý je na nebesiach.

ŽALM 146

1.  Chváľ, duša moja, Pána, 
celý život chcem chváliť Pána, 
svojmu Bohu spievať, kým len budem žiť.

2.  Nespoliehajte sa na kniežatá 
ani na ľudí vôbec; oni pomôcť nemôžu.

Opakuje sa antifóna. A tak to ide po každých dvoch veršoch.

3.  Vyjde z nich duch a vrátia sa do svojej zeme;  
v ten deň padnú ich plány.

4.  Blažený, komu pomáha Boh Jakubov, 
kto sa spolieha na Pána, svojho Boha.

5.  On stvoril nebo i zem, 
more a všetko, čo je v ňom.

6.  On zachováva vernosť naveky, 
utláčaným prisudzuje právo 
a hladujúcim dáva chlieb.

7.  Pán vyslobodzuje väzňov, 
Pán otvára oči slepým,

8.  Pán dvíha skľúčených, 
Pán miluje spravodlivých.
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9.  Pán ochraňuje cudzincov, 
ujíma sa siroty a vdovy, 
ale hatí cesty hriešnikov.

10. Pán bude kraľovať naveky; 
 tvoj Boh, Sion, z pokolenia na pokolenie.

Sláva Otcu sa nespieva. Keď si už všetci dali bozk pokoja, žalm sa pre-
ruší a opakuje sa antifóna.

Môže sa spievať aj iný vhodný spev.

Eucharistická liturgia

Všetko sa koná, ako je v omšovom poriadku, okrem nasledujúcich vý-
nimiek:

a.) niektorí z ordinovaných prinášajú biskupovi obetné dary na omšu; 
jeden z ordinovaných prisluhuje biskupovi pri oltári,

b.)  ak sa použije Rímsky kánon, má vlastné HANC IGITUR:

Bože, milostivo prijmi túto obetu,
ktorú ti predkladáme my, tvoji služobníci,
i celá tvoja rodina.
Prinášame ti ju aj za týchto tvojich služobníkov,
ktorých si posvätil za diakonov.
Ochraňuj v nich tvoje dary, 
aby plnením poslania, ktoré si im zveril,
prinášali hojné ovocie.
(Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.)

Novovysvätení diakoni prijímajú pod  obidvoma spôsobmi. Diakon 
prisluhujúci biskupovi má na starosti kalich.

Niektorí z novovysvätených diakonov pomáhajú biskupovi pri rozdá-
vaní Eucharistie veriacim.

– o –
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B) OBRAD VYSVIACKY KŇAZOV

Úvodné poznámky

Vysviacka kňazov nech sa koná za čo najväčšej účasti veriacich, a to 
v nedeľu alebo vo sviatok, ak by pre pastoračné dôvody nebol príhod-
nejší iný deň.

Vysviacka sa koná zvyčajne pri katedre. Ak to však vyžaduje účasť ve-
riacich, koná sa pri sedadle, ktoré sa pripraví pre biskupa pred oltárom 
alebo na inom vhodnom mieste. Sedadlá pre ordinandov nech sa pri-
pravia tak, aby veriaci mohli dobre sledovať liturgický úkon.

Všetci kňazi počas omše svojej vysviacky koncelebrujú s biskupom. Je 
veľmi príhodné, aby biskup pribral ku koncelebrácii aj iných kňazov. 
V takom prípade kňazi, v ten deň vysvätení, majú mať pri koncelebrá-
cii prvé miesta.

Ordinandi si oblečú humerál, albu, cingulum a štólu na spôsob diako-
na. Okrem toho, čo treba na omšu, treba pripraviť: a) Rímsky pontifi-
kál, b) štó1y pre kňazov, čo budú klásť ruky na ordinandov, c) kazuly 
pre každého ordinanda, d) gremiál z plátna, e) svätú krizmu, f) veci 
potrebné na umývanie rúk.

Bohoslužba slova

Keď je všetko pripravené, zoradí sa sprievod a zvyčajným spôsobom ide 
cez kostol k oltáru. Lektor nesie evanjeliár. Za lektorom idú ordinandi, 
potom koncelebrujúci kňazi a napokon biskup medzi dvoma diakonmi 
alebo kňazmi.

Bohoslužba slova sa koná podľa rubrík.

Čítania môžu byť buď všetky, alebo niektoré z omše dňa, alebo z tých, 
čo sú uvedené v dodatku.

Krédo sa z ordinačnej omše vynecháva. Vynecháva sa aj modlitba ve-
riacich.
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Vysviacka kňazov

Po evanjeliu sa začína vysviacka kňazov. Biskup s mitrou na hlave sedí 
na pripravenom sedadle.

Diakon volá ordinandov: Nech pristúpia tí, čo majú byť vysvätení 
za kňazov.

A hneď ich vymenúva jednotlivo. 

Každý zavolaný povie: Tu som,

pristúpi k biskupovi a úctivo sa mu pokloní.

Keď všetci prídu pred biskupa, kňaz poverený biskupom povie: 

Najdôstojnejší Otče, svätá matka Cirkev si žiada, aby ste tých-
to našich bratov vysvätili za kňazov.

Biskup sa ho opýta: Si si istý, že sú na to súci?

On odpovie: Podľa výslovného svedectva kresťanského ľudu 
a  na základe záruk zodpovedných osôb dosvedčujem, že sú 
súci.

Biskup: S pomocou Pána Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista 
volíme tých to našich bratov za kňazov.

Všetci odpovedia: Bohu vďaka,

či iným spôsobom, podľa krajových zvyklostí, prejavia súhlas s voľbou.

Všetci si sadnú. Biskup prehovorí k  ľudu a  k vyvoleným o  povinnos-
tiach kňaza napríklad takto:

Milovaní bratia a sestry,

títo naši synovia, ktorí sú vašimi príbuznými alebo priateľ-
mi, majú byť o  chvíľu povýšení do  kňazského stavu. Uvážte 
dobre, na aký stupeň majú vystúpiť v našej Cirkvi.

Isteže všetok svätý Boží ľud sa v  Kristovi stáva kráľov-
ským kňazstvom. Ale sám náš Veľkňaz, Ježiš Kristus, vyvolil 
si niektorých učeníkov, aby v jeho mene konali v Cirkvi verej-
ný kňazský úrad. On sám, poslaný od Otca, poslal apoštolov 
do  sveta, aby prostredníctvom nich a  ich nástupcov, bisku-
pov, ustavične plnil úlohu Učiteľa, Kňaza a Pastiera. Kňazi sa 
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zasa ustanovujú za spolupracovníkov biskupov, sú s nimi spojení 
kňazským úradom a povolaní slúžiť Božiemu ľudu.

Títo bratia po zrelom uvážení majú byť vysvätení za kňazov, 
aby slúžili Kristovi Učiteľovi, Kňazovi a Pastierovi. Touto služ-
bou sa buduje jeho tajomné telo, Cirkev, a rastie na Boží ľud a na 
svätý chrám.

Budú vysvätení za  pravých kňazov Nového zákona, a  tým 
sa pripodobnia najvyššiemu a  večnému Kňazovi Kristovi 
a pripoja sa ku kňazstvu biskupov, aby hlásali evanjelium, spra-
vovali Boží ľud a slávili Božie tajomstvá, najmä Pánovu obetu.

A vy, milovaní synovia, ktorí máte byť povýšení do kňazské-
ho stavu, budete podľa vášho podielu vykonávať posvätnú úlo-
hu učiteľa v mene učiteľa Krista. Ohlasujte všetkým Božie slovo, 
ktoré ste sami prijali s radosťou. Rozjímajte o Pánovom zákone 
a dbajte, aby ste tomu, čo čítate, verili, čomu veríte, učili, a čo 
budete učiť, aj uskutočňovali.

Vaša náuka nech je teda pokrmom pre Boží ľud a váš príklad-
ný život nech je potechou veriacim v Krista, aby ste slovom i prí-
kladom budovali Boží dom, svätú Cirkev.

V mene Kristovom budete posväcovať. Vaše ruky budú po-
čas svätej omše prinášať na oltári nekrvavým spôsobom obetu 
Krista a spolu s ňou prostredníctvom vás budú môcť aj veriaci 
zdokonaľovať svoju duchovnú obetu. Myslite teda na to, čo ko-
náte, a nasledujte, čo vysluhujete, veď oslavujete tajomstvo smr-
ti a zmŕtvychvstania Pána; preto sa snažte umŕtvovať vo svojich 
údoch všetky neresti a kráčať v novosti života.

Krstom budete pripájať ľudí k Božiemu ľudu, vo sviatosti po-
kánia budete v mene Kristovom i v mene Cirkvi odpúšťať hrie-
chy, svätým olejom budete posilňovať chorých, budete vykoná-
vať posvätné obrady; v  niektorých denných hodinách budete 
vzdávať chválu a vďaku a modliť sa nielen za Boží ľud, ale za celý 
svet. Pamätajte, že ste boli vybraní spomedzi ľudí a ustanovení 
pre ľudí, aby ste boli prostredníkmi medzi nimi a Bohom. Plňte 
teda s ustavičnou radosťou a s opravdivou láskou úlohu Krista 
Kňaza a nehľadajte záujmy svoje, ale Kristove.
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Drahí synovia, primerane svojmu rádu konajte služby Kris-
ta, Hlavy a Pastiera, spájajte sa s biskupom a podriaďujte sa 
mu; usilujte sa, aby ste veriacich zjednocovali v jednu rodinu 
a aby ste ich skrze Krista v Duchu Svätom privádzali k Bohu 
Otcovi. Vždy majte pred očami príklad dobrého Pastiera, kto-
rý neprišiel, aby sa jemu slúžilo, ale aby on sám slúžil, a ktorý 
prišiel hľadať a zachraňovať, čo hynulo. 

Po príhovore sa volení postavia pred biskupa. Biskup sa ich spýta naraz 
všetkých:

Milovaní synovia, skôr ako prijmete rád kňazstva, máte 
pred ľuďmi vyjadriť svoj úmysel, že chcete prijať túto služ-
bu. Chcete ako kňazi za pomoci Ducha Svätého navždy konať 
kňazskú službu ako dobrí spolupracovníci biskupa v spravo-
vaní Božieho ľudu?

Všetci vyvolení odpovedia naraz: Chcem.

Biskup: Chcete nábožne a verne, podľa tradície Cirkvi, sláviť 
Kristove tajomstvá na chválu Božiu a na posvätenie kresťan-
ského ľudu? 

Vyvolení: Chcem.

Biskup: Chcete dôstojne a múdro plniť službu slova hlásaním 
evanjelia a vysvetľovaním katolíckej viery?

Vyvolení: Chcem.

Biskup: Chcete sa čoraz užšie spájať s Kristom, najvyšším Kňa-
zom, ktorý Otcovi obetoval za nás samého seba ako obetu čis-
tú, a chcete sa s ním zasvätiť Bohu pre spásu ľudí?

Vyvolení: S pomocou Božou chcem.

Potom každý kandidát pristúpi k biskupovi, pokľakne pred ním a svoje 
zopnuté ruky vloží do rúk biskupových. Ak by niekde tento spôsob bol 
menej vhodný, biskupská konferencia podľa svojho úsudku nech usta-
noví iný. Biskup – ak je ordinárom kandidáta – sa ho pýta:

Sľubuješ mne a mojim nástupcom úctu a poslušnosť?

Vyvolený: Sľubujem.
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Biskup: Boh, ktorý začal v tebe dobré dielo, nech ho aj sám do-
končí.

Všetci vstanú. Biskup bez mitry stojí tvárou k ľudu a so zopätými ru-
kami sa modlí:

Milovaní bratia a sestry, prosme Boha, Otca všemohúceho, 
aby rozmnožil nebeské dary v  týchto svojich služobníkoch, 
ktorých si vyvolil na kňazskú službu.

Diakon: Kľaknime si.

Biskup si kľakne pred svojím sedadlom. Kandidáti si ľahnú a ostatní 
kľačia.

Speváci začnú spievať litánie, do  ktorých na  príslušných miestach 
možno vložiť mená niektorých svätých (patróna, titul kostola, zakla-
dateľa, patróna kandidátov apod.) alebo niektoré novoutvorené aktu-
álne invokácie. 

Pane, zmiluj sa. (Kýrie, eléison.)
Pane, zmiluj sa. (Kýrie, eléison.)
Kriste, zmiluj sa. (Christe, eléison.) 
Kriste, zmiluj sa. (Christe, eléison.) 
Pane, zmiluj sa. (Kýrie, eléison.)
Pane, zmiluj sa. (Kýrie, eléison.)

  Svätá Mária, Matka Božia,  oroduj za nás.

  Svätý Michal,  oroduj za nás.

  Svätí Boží anjeli,  orodujte za nás.

  Svätý Ján Krstiteľ,  oroduj za nás.

  Svätý Jozef, oroduj za nás.

  Svätý Peter a Pavol, orodujte za nás.

  Svätý Ondrej, oroduj za nás.

  Svätý Ján, oroduj za nás.

  Svätá Mária Magdaléna, oroduj za nás.

  Svätý Štefan, oroduj za nás.
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  Svätý Ignác Antiochijský, oroduj za nás.

  Svätý Vavrinec, oroduj za nás.

  Svätý Vojtech, oroduj za nás.

  Svätý Ján Nepomucký, oroduj za nás.

  Svätá Perpétua a Felicita, orodujte za nás.

  Svätá Agnesa, oroduj za nás.

  Svätý Gregor, oroduj za nás.

  Svätý Augustín, oroduj za nás.

  Svätý Atanáz, oroduj za nás.

  Svätý Bazil, oroduj za nás.

  Svätý Martin, oroduj za nás.

  Svätý Benedikt, oroduj za nás.

  Svätý Cyril a Metod, orodujte za nás.

  Svätý Andrej Svorad a Benedikt, orodujte za nás.

  Svätý František a Dominik, orodujte za nás.

  Svätý František Xaverský, oroduj za nás.

  Svätý Ján Mária Vianney, oroduj za nás.

  Svätá Katarína Sienská, oroduj za nás.

  Svätá Terézia Avilská, oroduj za nás.

  Všetci Boží svätí a sväté, orodujte za nás.

  Buď nám milostivý, ochraňuj nás, Pane.

  Od všetkého zla, ochraňuj nás, Pane.

  Od každého hriechu, ochraňuj nás, Pane.

  Od večnej smrti, ochraňuj nás, Pane.

  Pre tvoje vtelenie, ochraňuj nás, Pane.

   Pre tvoju smrť a tvoje zmŕtvychvstanie, ochraňuj nás, Pane.

  Pre zoslanie Ducha Svätého, ochraňuj nás, Pane.
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My hriešnici, prosíme ťa, vyslyš nás.

Spravuj a zachovaj svoju svätú Cirkev, prosíme ťa, vyslyš nás.

Zachovaj vo svätej horlivosti Svätého Otca a všetkých 
zasvätených tvojej službe, prosíme ťa, vyslyš nás.

Daruj všetkým národom pokoj a pravú svornosť, prosíme 
ťa, vyslyš nás.

Posilni a zachovaj nás v tvojej svätej službe, prosíme ťa, 
vyslyš nás.

Požehnaj týchto vyvolencov, prosíme ťa, vyslyš nás.

Požehnaj a posväť týchto vyvolencov, prosíme ťa, vyslyš nás.

Požehnaj, posväť a zasväť týchto vyvolencov, prosíme ťa, 
vyslyš nás.

Ježišu, Syn živého Boha, prosíme ťa, vyslyš nás.

Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

Po litániách vstane iba biskup a so zopätými rukami hovorí:

Pane Bože, láskavo vyslyš naše prosby a  dobrotivo spre-
vádzaj svojou milosťou to, čo chceme vykonať mocou svojho 
úradu. Posväť svojím požehnaním tých, o ktorých sme podľa 
nášho úsudku presvedčení, že im možno zveriť vykonávanie 
posvätnej služby. Skrze Krista, nášho Pána.

R Amen.

Diakon: Vstaňte.

KLADENIE RÚK

Všetci vstanú. Jednotliví kandidáti pristupujú k biskupovi a kľakajú si 
pred ním. Biskup mlčky kladie každému ruky na hlavu.

Aj všetci prítomní kňazi, oblečení v štóle, mlčky kladú každému vyvo-
lencovi ruky na hlavu. Potom ostanú pri biskupovi až do konca konse-
kračnej modlitby.
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KONSEKRAČNÁ MODLITBA

Vyvolenci kľačia pred biskupom, ktorý s rozopnutými rukami spieva 
alebo recituje konsekračnú modlitbu:

Stoj pri nás,
Pane, svätý Otče, všemohúci večný Bože,
pôvodca každej hodnosti
a rozdeľovateľ všetkých duchovných úradov.
V tebe sa všetko zdokonaľuje, v tebe sa všetko vzmáha.
Ty podľa vopred určeného poriadku
polepšuješ a zveľaďuješ bytosti obdarené rozumom.
Ty si posvätnými obradmi ustanovil a rozmnožil
kňazské stupne a levítske služby.
Na spravovanie ľudu postavil si najvyšších veľkňazov,
ale vyvolil si aj mužov na nižší stupeň a na nižšiu hodnosť
ako pomocníkov a spoločníkov v ich službe.
Na púšti si radou sedemdesiatich múdrych mužov
zdvíhal odvahu Mojžiša a on použil ich pomoc pre dobro ľudu
a bezpečne viedol veľký národ.
Aj na Áronových synov si vylial hojnosť otcovskej milosti,
aby bol dostatok hodných kňazov
pre spásne obety a pre trvácnosť bohoslužieb.
A touto svojou prozreteľnosťou, Pane,
k apoštolom svojho Syna si pridal spoločníkov, učiteľov viery,
a oni s ich pomocou rozšírili evanjelium po celom svete.
Preto ťa, Pane, prosíme,
aj nám slabým daj takýchto pomocníkov,
lebo čím viac slabneme, tým viac ich potrebujeme.

PROSÍME ŤA, VŠEMOHÚCI OTČE,
UDEĽ TÝMTO SVOJIM SLUŽOBNÍKOM  
HODNOSŤ KŇAZSTVA;
OBNOV V ICH SRDCIACH DUCHA SVÄTOSTI;
NECH ZASTÁVAJÚ ÚRAD DRUHÉHO STUPŇA,
PRIJATÝ OD TEBA, BOŽE,
A SVOJÍM PRÍKLADNÝM ŽIVOTOM
NECH SÚ VZOROM DOBRÝCH MRAVOV.
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Nech sú našimi dobrými spolupracovníkmi,
aby sa slová evanjelia dostali až na kraj sveta
a aby sa všetky národy združili v Kristovi
a pretvorili na jeden svätý Boží ľud.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

Všetci: Amen.

Po skončení konsekračnej modlitby si biskup s mitrou na hlave sadne. 
Ordinovaní kňazi vstanú. Prítomní kňazi sa vrátia na  svoje miesta. 
Niektorí z nich však vysväteným upravia štólu tak, ako ju nosia kňazi, 
a oblečú ich do kauzúl.

Potom si biskup vezme plátenný gremiál. Novokňazi kľakajú pred bis-
kupa a on im maže dlane svätou krizmou; pritom hovorí:

Pán Ježiš Kristus,
ktorého Otec pomazal Duchom Svätým a mocou,
nech ťa ochraňuje,
aby si mohol posväcovať kresťanský ľud
a Bohu prinášať obetu.

Kým svätencom dávajú štólu a  kazulu a  kým im biskup maže ruky, 
spieva sa hymnus Veni, Creator Spiritus alebo:

Ant. Kristus Pán, večný kňaz podľa radu Melchizedechovho, 
obetoval chlieb a víno.

ŽALM 110

1. Pán povedal môjmu Pánovi:  
Seď po mojej pravici,

2. kým nepoložím tvojich nepriateľov  
za podnožku tvojim nohám. 

Opakuje sa antifóna. A tak to ide po každých dvoch veršoch. 
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3. Moc tvojho žezla rozšíri Pán zo Siona:  
panuj uprostred svojich nepriateľov.

4. Odo dňa tvojho narodenia patrí ti vláda v posvätnej nádhere.  
Splodil som ťa ako rosu pred východom zornice.

5. Pán prisahal a nebude ľutovať:  
Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.

6. Pán je po tvojej pravici,  
v deň svojho hnevu kráľov porazí.

7. Cestou sa napije z potoka 
a potom hlavu zdvihne.

Sláva Otcu sa nespieva. Keď už všetci novovysvätení dostali na ruky 
pomazanie, žalm sa preruší a opakuje sa antifóna. Môže sa spievať aj 
iný vhodný spev.

Potom si biskup i novovysvätení umývajú ruky.

Medzitým diakon pripraví paténu s hostiou a kalich s vínom a vodou 
ako na omšu. Prinesie to biskupovi. Novokňazi jeden po druhom kľa-
kajú pred biskupa. Biskup podá každému paténu s hostiou a kalich s ví-
nom a pritom hovorí:

Prijmi obetné dary svätého ľudu a obetuj ich Bohu.
Uvedom si, čo budeš konať; 
pripodobni sa tomu, čo budeš držať v rukách,
a naplň svoj život tajomstvom Pánovho kríža.

Napokon biskup objíme každého novokňaza a  dá mu bozk pokoja 
so slovami:

Pokoj s tebou.

R I s duchom tvojím.

Ak to okolnosti dovolia, podobne urobia aj prítomní kňazi.

Medzitým možno spievať:

Ant. Ste mojimi priateľmi, ak robíte, čo vám prikazujem, ho-
vorí Pán.
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ŽALM 100 

1. Jasaj na chválu Božiu, celá zem, 
s radosťou slúžte Pánovi.

2. S plesaním vstupujte 
pred jeho tvár.

Opakuje sa antifóna. A tak to ide po každých dvoch veršoch.

3. Vedzte, že náš Pán je Boh;  
on je náš stvoriteľ a jemu patríme, 
sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.

4. Vstupujte do jeho brán s piesňou chvály 
a do jeho nádvorí s piesňami oslavnými; 
chváľte ho a velebte jeho meno.

5. Lebo Pán je dobrý;  
jeho milosrdenstvo trvá naveky 
a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.

Sláva Otcu sa nespieva. Keď si už všetci dali bozk pokoja, žalm sa pre-
ruší a opakuje sa antifóna.

Môže sa spievať aj iný vhodný spev alebo:

Už vás nenazývam sluhami, ale priateľmi,
pretože ste poznali všetko, čo som urobil,
keď som bol s vami (aleluja).
Prijmite Ducha Svätého, svojho Zástancu.
† Toho vám pošle Otec (aleluja).

V. Ste mojimi priateľmi, ak robíte, čo vám prikazujem.

† Prijmite.

V. Sláva Otcu.

† Toho vám pošle.
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Eucharistická liturgia

Všetko sa koná, ako je v omšovom poriadku koncelebrácie, okrem na-
sledujúcich výnimiek:

a) vynecháva sa príprava kalicha,

b) ak sa použije Rímsky kánon, má vlastné HANC IGITUR:

Bože, milostivo prijmi túto obetu,
ktorú ti predkladáme my, tvoji služobníci,
i celá tvoja rodina.
Prinášame ti ju aj za týchto tvojich služobníkov,
ktorých si posvätil za kňazov.
Ochraňuj v nich tvoje dary,
aby plnením poslania, ktoré si im zveril,
prinášali hojné ovocie.
(Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.)
(Porov. Rímsky pontifikál, s. 73 – 169)
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III. O REHOĽNOM POVOLANÍ

Boh nás všetkých volá k svätosti všeobecným volaním. Túto 
svoju vôľu nám zjavuje skrze Krista slovami: „Buďte dokonalí, 
ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48). Aj Kristus nás vy-
zýva, aby sme sa stali svätými ako on: „Dal som vám príklad, aby 
ste aj vy robili, ako som ja urobil vám“ (Jn 13, 15). Svätý Pavol sa 
nám ešte otvorenejšie prihovára: „To je Božia vôľa, vaše posväte-
nie“ (1 Sol 4, 3).

Toto všeobecné volanie k svätosti sa dá realizovať v každom 
stave. No najdokonalejšie nepochybne vtedy, ak cítime v  sebe 
volanie nielen „odumrieť hriechu“, ale aj sa zrieknuť sveta a žiť 
jedine Bohu tak ako Kristus. A to je podstata rehoľného povo-
lania a z neho plynúceho rehoľného zasvätenia sa sľubmi čis-
toty, chudoby a poslušnosti a spoločnému životu podľa stanov 
v duchu zakladateľa.

– o –

1. Podstata a druhy rehoľného povolania

Podstatné v rehoľnom povolaní je to, že kresťan túži dokonale 
nasledovať Krista vo všetkom, aj vo vonkajšom spôsobe jeho ži-
vota v spoločenstve apoštolov. Rehoľné povolanie je najplnším 
rozvinutím krstného povolania, ktorým sa zaväzujeme robiť 
stále pokánie a pripodobňovať sa Kristovi, „kristiť sa“ v spo-
ločenstve bratov alebo sestier, ktorí sa usilujú o to isté a tými 
istými prostriedkami.

Ustavičné pripodobňovanie sa Kristovi značí stály život 
v modlitbe a sebazapieraní v službe bratov a sestier. V modlit-
be, najmä v rozjímaní o Božom slove, objavuje rehoľník Božiu 
vôľu. Služby bratom a sestrám mu dávajú dosť príležitostí na se-
bazaprenie, ktorým ovláda žiadostivosť tela, očí a premáha pý-
chu života. To sú totiž tri najväčšie prekážky našej spásy. Ježiš 
nad nimi dokonale zvíťazil nielen vtedy, keď premohol trojná-
sobné pokúšanie na púšti, ale počas celého svojho pozemského 
života.
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Telo si žiada jesť, piť a sexuálne sa vyžiť. Kým sa to deje v rám-
ci noriem prirodzeného zákona (rozumu) a Božieho zákona, je to 
v poriadku u tých, ktorí majú stvoriteľské alebo stvoriteľsko-vy-
kupiteľské povolanie v manželstve. Oni sa môžu aj pohlavným 
životom posväcovať, ak ho uskutočňujú v súlade s Božím záko-
nom.

Pán si však niektorých volá k intímnejšej láske, k láske, kto-
rá vylučuje akúkoľvek nepodobnosť s ním. On sám povedal, že 
panenstvo pre  Božie kráľovstvo je dokonalejší stav ako man-
želstvo, keď vyhlásil: „Kto to môže pochopiť, nech to pochopí. 
Ale „nie všetci pochopia slovo“ (porov. Mt 19, 10 – 12), že je lepšie 
zostať slobodným pre Božie kráľovstvo, oslobodiť sa od starostí 
o  rodinu, a  tak mať možnosť „starať sa o  Pánove veci“ (porov. 
1 Kor 7, 32). Preto aj od  apoštolov žiadal opustiť rodinu, man-
želku, deti, ak ho chceli nasledovať. Žiadal to aj od tých, ktorí 
„chceli pochovať otca“ alebo sa „rozlúčiť s rodičmi“ (porov. Lk 9, 
59 – 61). Jeho bratom, sestrou a matkou boli tí, ktorí plnili vôľu 
nebeského Otca (porov. Mt 12, 50).

A že bol chudobný, to plynie nielen z jeho blahoslavenia chu-
dobných, ale aj z  dokonale chudobného života, o  ktorom mo-
hol povedať: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, 
ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť“ (Lk 9, 58). Chudobný 
bol celý život, od narodenia v betlehemskej maštali až po smrť 
na kríži. Chudobu žiadal predovšetkým od mladíka, ktorý túžil 
po dokonalejšom živote, ako poskytuje iba zachovávanie Božích 
prikázaní: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj 
chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj 
ma!“ (Mt 19, 21). A  že toto odtrhnutie od  hmoty a  od radostí, 
ktoré spôsobuje jej užívanie, nebude ľahké, že človek v zrieka-
ní sa nikdy nesmie prestať, to vyjadruje v slovách: „Kto chce ísť 
za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a na-
sleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto 
stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Veď čo osoží človekovi, 
keby aj celý svet získal, a seba samého by stratil alebo poškodil?“ 
(Lk 9, 23 – 25).

O jeho poslušnosti nemožno pochybovať: „Mojím pokrmom 
je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo“ (Jn 4, 
34). „Ja nemôžem nič robiť sám od seba... nehľadám svoju vôľu, 
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ale vôľu toho, ktorý ma poslal“ (Jn 5, 30). A svätý Pavol hovorí: 
„Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš: On, hoci má božskú prirodze-
nosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba 
samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobným ľuďom 
a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, 
stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži“ (Flp 2, 5 – 8).

Aj život v spoločenstve žil Pán po celý svoj pozemský život. 
V Nazarete s Jozefom a matkou, ktorých poslúchal, a po verej-
nom vystúpení s  apoštolmi a  učeníkmi, medzi ktorými boli aj 
ženy, ktoré im posluhovali.

Iste, aj v  stvoriteľskom povolaní môžeme byť dobrovoľne 
chudobní aj poslušní, môžeme zachovávať manželskú čistotu 
a vernosť, aj žiť v spoločenstve. No v  takej miere, ako to robil 
Kristus a ako to žiadal od tých, ktorí ho chcú nasledovať doko-
nale vo všetkom, to nie je možné vzhľadom na ostatných členov 
rodiny (manžela, manželku, deti). Oni nemuseli dozrieť až na ta-
kéto náročné chápanie nasledovania Krista. A preto prichádza 
k  určitým obmedzeniam, ktoré dokonalé nasledovanie Krista 
nepripúšťa. To si môžu dovoliť len tí, ktorí sa zriekli manželstva, 
majetkov a vlastnej vôle, a tak sa usilujú vytvárať duchovnú ro-
dinu, úplne zasvätenú Pánovi, aká charakterizuje prvých kresťa-
nov a o akej hovorí svätý Lukáš v Skutkoch apoštolov:

„Vytrvalo sa zúčastňovali na  učení apoštolov a  na brat-
skom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. Všet-
kých sa zmocňovala bázeň; prostredníctvom apoštolov sa 
dialo množstvo divov a znamení. Všetci, čo uverili, boli po-
spolu a všetko mali spoločné. Predávali pozemky a majetky 
a  rozdeľovali ich všetkým, podľa toho, ako kto potreboval. 
Deň čo deň svorne zotrvávali v  chráme, po  domoch láma-
li chlieb a  s radosťou a  úprimným srdcom požívali pokrm. 
Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. A Pán každý deň roz-
množoval tých, čo mali byť spasení“ (Sk 2, 42 – 47).

Vtedy ešte nepoznali pomenovanie „rehoľníci“, ale život pr-
vých kresťanov, tak ako sme to čítali v Skutkoch apoštolov, obsa-
hoval v sebe ducha, ktorý mal v neskorších storočiach oživo-
vať rehoľníkov.
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Až keď sa začala Cirkev šíriť medzi pohanmi, rozrastať sa 
kvantitatívne najmä po skončení dlhého prenasledovania vyda-
ním Milánskeho ediktu roku 313, začína sa kvalita členov Cirkvi 
zhoršovať. Do Cirkvi sa dostávajú ľudia, ktorí nemali Kristovho 
ducha, ale ducha sveta. Prichádza k zosvetšteniu Cirkvi. Cirkev 
sa stáva bohatou na majetky, honosí sa leskom, nádherou a titul-
mi. To však so sebou vlieklo aj mravný úpadok, túžbu po svetskej 
moci, po sláve...

Až tu sa začína potreba rehoľníkov ako živý protest proti 
zosvetšteniu a ako výrazná túžba po pôvodnom živote prvých 
kresťanov a Krista chudobného, čistého a poslušného. Začínajú 
sa objavovať prví pustovníci, ktorí sa neskôr spájajú do spolo-
čenstiev. Cítia, že iba v  spoločenstve možno nasledovať Krista 
a vydávať svedectvo o jeho živote a náuke.

Títo ľudia sa združujú v reholiach, sú spojení s Bohom kon-
templáciou a apoštolskou láskou, prostredníctvom ktorej sa usilu-
jú spolupracovať na diele vykúpenia, a tak šíriť Božie kráľovstvo.

To platí aj pre dnešných rehoľníkov, ako o tom hovorí Druhý 
vatikánsky koncil v dekréte O obnove rehoľného života (Per-
fectae caritatis): 

„Tí, čo sa zaväzujú zachovávať evanjeliové rady, nech pre-
dovšetkým hľadajú a  milujú Boha, ktorý si prv zamiloval 
nás, a nech sa za každých okolností usilujú viesť život skrytý 
s Kristom v Bohu, ktorý je zdrojom a podnecovateľom lásky 
k blížnemu pre spásu sveta a povznesenie Cirkvi. Táto láska 
oživuje a usmerňuje i samo zachovávanie evanjeliových rád.

Nech preto členovia inštitútov vytrvalo a horlivo pestujú 
ducha modlitby i modlitbu samu, čerpajúc z rýdzich prame-
ňov kresťanskej duchovnosti. Najmä nech každodenne berú 
do rúk Sväté písmo, aby si čítaním a rozjímaním o svätých 
spisoch získali „nesmierne vzácne poznanie o Ježišovi Kris-
tovi“. Nech podľa úmyslov Cirkvi srdcom i ústami slávia po-
svätnú liturgiu, zvlášť presväté tajomstvo Eucharistie, a nech 
týmto výdatným prameňom udržujú svoj duchovný život.

Takto posilňovaní pri stole Božieho zákona a svätého oltá-
ra nech majú v bratskej láske Kristove údy a nech si synovsky 
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ctia a milujú duchovných pastierov. Nech v čoraz plnšej mie-
re žijú a cítia s Cirkvou a nech sa úplne zasvätia jej poslaniu.“ 
(PC 6)

– o –

Nasledovanie Krista rehoľným životom nie je samoúčelné. 
Kristus prišiel vykúpiť ľudí, umožniť im spásu v Božom kráľov-
stve. Preto aj rehoľníci, ktorí sa ho snažia dokonale nasledo-
vať vo  všetkom, sa celí angažujú za  šírenie Božieho kráľovstva 
na zemi. Tým, že sa zriekli rodiny, majetkov, vlastnej vôle, stá-
vajú sa z nich organizované šíky, ktoré môžu účinne bojovať 
za šírenie Božieho kráľovstva.

Môžu to robiť dvojako: buď kontempláciou, alebo vonkajšou 
apoštolskou činnosťou:

„Hoci potreba činného apoštolátu je naliehavá, v  tajom-
nom tele Kristovom, v  ktorom nie všetky údy vykonávajú 
tú istú činnosť, majú jednostajne význačné miesto inštitúty 
zamerané úplne na kontempláciu, takže sa ich členovia ve-
nujú jedine Bohu v samote a mlčaní, v ustavičnej modlitbe 
a horlivom pokání. Veď ony prinášajú Bohu výbornú obetu 
chvály, prehojným ovocím svätosti osvecujú Boží ľud, príkla-
dom ho povzbudzujú a  tajomnou apoštolskou plodnosťou 
zveľaďujú. Takto sú ozdobou Cirkvi a  žriedlom nebeských 
milostí.“ (PC 7)

Ony v modlitbách vyprosujú potrebné milosti pre tých, kto-
rí aj svojou vonkajšou aktivitou budujú a šíria Božie kráľovstvo 
vo svete. To sú takzvané kontemplatívne rehole.

Popri nich v Cirkvi v priebehu dejín vzniklo veľa takzvaných 
aktívnych reholí. Ich poslanie koncil vymedzuje takto:

„V Cirkvi jestvujú veľmi mnohé kňazské i  laické inštitú-
ty, ktoré sa venujú rozmanitým apoštolským dielam. Dary 
– podľa milosti, ktorej sa im dostalo – majú rozličné: alebo 
dar služby pri obsluhovaní, alebo dar vyučovania pri vyučo-
vaní, alebo dar potechy pri potešovaní; kto dáva, nech to robí 
úprimne, kto preukazuje milosrdenstvo, nech tak činí ochot-
ne. Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý.
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V týchto inštitútoch apoštolská a  charitatívna činnosť 
patrí k samej podstate rehoľného života ako posvätná služ-
ba a osobitné dielo lásky, ktoré im zverila Cirkev a ktoré majú 
vykonávať v jej mene. Preto celý rehoľný život členov má pre-
nikať apoštolský duch a  všetku apoštolskú činnosť má zasa 
stvárňovať duch rehoľný. Aby teda rehoľníci zodpovedali 
predovšetkým svojmu povolaniu nasledovať Krista a slúžili 
samému Kristovi v jeho údoch, ich apoštolská činnosť musí 
vychádzať z dôverného spojenia s ním. A práve tým sa roz-
necuje i láska k Bohu a k blížnemu.“ (PC 8)

Všetky tieto inštitúty sa od seba líšia charizmami, ktoré do-
stal ich zakladateľ. Charizmy sú dary dané Duchom Svätým 
pre spoločné dobro, ako to plynie aj z citovaného úryvku Listu 
Rimanom 12, 5 – 8. A tak vždy, keď sa v Cirkvi objavila potreba, 
Boh si vyvolil mužov alebo ženy, ktorých obdaril príslušnými 
charizmami, aby v spolupráci s Božím povolaním mohli uspo-
kojovať príslušné potreby mystického tela. To sú zakladatelia 
rehoľných inštitútov, ktorí sa na podnet Ducha Svätého usilovali 
o reformu Cirkvi (napríklad svätý František z Assisi založením 
františkánskych reholí, svätý Ignác z Loyoly založením jezuitskej 
rehole, svätý Dominik založením rehole kazateľov, čiže domini-
kánov...), alebo o riešenie naliehavých problémov, ktoré prinie-
sol vývoj spoločnosti (napríklad v 2. polovici 19. storočia prob-
lém proletárskej, učňovskej a robotníckej mládeže, ktorý riešil 
svätý don Bosco, zakladateľ saleziánov).

Každý zakladateľ vtlačil svojmu Inštitútu svojho ducha, 
ktorým sa majú formovať všetci členovia a ktorý je obsiahnu-
tý v  príslušných stanovách, čiže v  regule spoločnosti a  v jej 
tradíciách. Najvyššou regulou pre rehoľníka je vždy sám Kris-
tus, žiariaci z evanjelia. Spôsob nasledovania Krista mu bližšie 
určujú stanovy a pravidlá príslušného inštitútu.

Rehoľník teda nasleduje Krista podľa evanjelia, snaží sa 
osvojiť si zakladateľovho ducha zo stanov (konštitúcií) a pravi-
diel a pružne reagovať v tomto duchu na potreby doby, v kto-
rej žije, a na tom poli apoštolátu, ktorý mu vymedzuje posla-
nie príslušného rehoľného inštitútu.

– o –
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Rehoľné povolanie sa nevylučuje s povolaním kňazským. Re-
hoľník môže byť buď laik (muž alebo žena), a patrí tak k Bo-
žiemu ľudu, ktorý vedie hierarchia svojimi kňazskými službami, 
alebo patrí k hierarchii ako rehoľný kňaz. Takto spája v sebe 
dve rozdielne povolania: povolanie na plnšiu účasť na Kristovom 
kňazstve a povolanie na rehoľné zasvätenie. Rehoľný kňaz môže 
byť naozaj verným nasledovateľom Krista vo všetkom, ak sa o to 
úprimne usiluje.

Je zrejmé, že v  ženských reholiach sú iba laici. Potrebné 
kňazské služby (vysluhovanie sviatostí a sviatostné duchovné ve-
denie) im obstarávajú bratia kňazi z iných rehoľných inštitútov 
alebo diecézni kňazi, ktorých na to splnomocnil miestny biskup.

– o –

2. O rehoľnom zasvätení a o živote v reholi

K podstate rehoľného života patrí aj rehoľné zasvätenie, 
ktorým sa začína plnšie realizovať rehoľné povolanie v nejakej 
rehoľnej spoločnosti. Tú si volíme podľa toho, aké prirodze-
né schopnosti v  sebe poznávame a  aké charizmy sme dostali 
od Boha pre uspokojovanie potrieb Božieho ľudu. Zasvätenie sa 
robí skladaním rehoľných sľubov čistoty, chudoby a poslušnos-
ti podľa stanov spoločnosti, do ktorej vstupujeme.

Sľubom čistoty sa rehoľník zaväzuje žiť po celý život v úpl-
nej pohlavnej zdržanlivosti a  v bezženstve a  v nasledovaní 
Krista čistého. Toto mu umožňuje oslobodiť svoje ľudské srdce 
od akejkoľvek prehnanej naviazanosti na stvorenia, aby horelo 
väčšou láskou k Bohu a k všetkým ľuďom. Rehoľníkova čisto-
ta je osobitným znamením nebeského dobra a umožňuje mu 
venovať sa Božej službe a apoštolskej činnosti s nerozdeleným 
srdcom.

Rehoľníci „všetkým veriacim pripomínajú ono podivuhodné, 
Bohom ustanovené zasnúbenie, ktoré sa vo svojej plnosti zjaví 
v budúcom veku a pre ktoré jediným Ženíchom Cirkvi je Kris-
tus“ (PC 12). Nie nadarmo sa skladanie sľubu čistoty pripodobňu-
je zásnubám duše s Kristom Ženíchom.
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Sľubom chudoby sa rehoľníci stávajú účastnými na Kristo-
vej chudobe, zriekajú sa akéhokoľvek práva vlastniť alebo uží-
vať majetky či veci, ktoré majú určitú cenu, bez súhlasu prá-
voplatného predstaveného alebo aspoň s jeho predpokladaným 
súhlasom, dovolením, ak si ho nemôžu pýtať priamo. Oslobo-
dzujú sa od hmotných starostí o seba a o rodinu, a tak získavajú 
pravú slobodu v apoštolskom podnikaní a účasť na blahoslaven-
stve chudobných.

Sľubom poslušnosti, úplným zasvätením svojej vôle, priná-
šajú rehoľnici seba ako obetu Bohu, a tak sa pevnejšie a istejšie 
spájajú so spasiteľnou Božou vôľou (PC 14). Túto vôľu im ozna-
čujú predstavení, stanovy a pravidlá rehoľnej spoločnosti.

Rehoľníka robí rehoľníkom poslušnosť. Ak sa viacerí rehoľ-
níci spájajú poslušnosťou voči jednému predstavenému, stáva-
jú sa tak oveľa účinnejšími v apoštoláte modlitby i v apoštoláte 
vonkajšom.

Sľubom poslušnosti sa zaväzujú žiť spoločným životom, kto-
rý je podstatným prvkom rehoľného života. Tak sa rehoľná 
komunita môže prirovnať k prvotnej Cirkvi, v ktorej množstvo 
veriacich malo jedno srdce a jednu dušu (porov. Sk 4, 32). Veria-
ci zotrvávali na modlitbách a v spoločenstve toho istého ducha, 
udržovaní náukou evanjelia, posvätnou liturgiou a najmä Eucha-
ristiou.

„Rehoľníci ako Kristove údy nech sa v bratskom nažívaní 
navzájom predbiehajú v úctivosti a nech si pomáhajú jeden 
druhému znášať bremená. Keď sa totiž Božia láska skrze Du-
cha Svätého rozlieva v srdciach, komunita ako opravdivá ro-
dina zhromaždená v mene Pána sa teší jeho prítomnosti. Veď 
láska je naplnením zákona a spojivom dokonalosti. A vieme, 
že ňou prešli zo smrti do života. Ba bratská jednota dáva naja-
vo príchod Krista a vyviera z nej veľká apoštolská sila.“ (PC 15)

Aby rehoľníci mohli zachovávať sľuby, rozmnožovať tak zá-
sluhy svojich skutkov a  účinne šíriť Božie kráľovstvo, musia 
sa na toto rehoľné zasvätenie dobre pripraviť. Robí sa to dvo-
ma skúškami, ktoré predchádzajú rehoľné zasvätenie: skúškou 
čakateľov – kandidátskou skúškou, a noviciátom.
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Čakateľská skúška je rozlične dlhá a závisí od ustanovenia 
príslušných rehoľných konštitúcií. Trvá asi pol roka až rok. Počas 
nej sa žiadateľ o prijatie usiluje poznať život rehole a svoje povo-
lanie. Žije v dajakom rehoľnom dome alebo aspoň udržuje styky 
s dajakým rehoľníkom, pozoruje svoje schopnosti a spôsobilosť 
žiť podobným životom. Ak príslušný zodpovedný predstavený 
usúdi, že je toho schopný a má požadované ľudské i kresťanské 
predpoklady, aby sa mohol stať členom rehole, prijme ho do no-
viciátu, ak o  to kandidát požiadal. V noviciáte sa aspoň jeden 
rok učí pod vedením magistra novicov žiť presne podľa stanov 
spoločnosti: osvojuje si potrebné čnosti a  ducha zakladateľa. 
Študuje Sväté písmo, stanovy, pravidlá a inú predpísanú litera-
túru o rehoľnom živote. Oboznamuje sa aj prakticky s rehoľným 
životom, s povinnosťami, ktoré vyplývajú zo sľubov, a čiastoč-
ne sa angažuje aj v apoštoláte, ktorý je pre zvolenú rehoľu cha-
rakteristický. Ak predstavení na základe pozorovania jeho živo-
ta zistia, že je preniknutý láskou k Bohu, k dušiam a osvojil si 
potrebné čnosti i ducha spoločnosti v potrebnej miere, že má 
i primerané zdravie a niet prekážok pre vstup do rehole, môžu 
ho podľa cirkevného práva, ak o to sám novic požiada, pripustiť 
k sľubom.

Najprv sa skladajú sľuby dočasné na tri až šesť rokov alebo 
na dlhší čas, tak ako určujú stanovy. Ak sa v období dočasných 
sľubov alebo aj pred nimi v noviciáte ukázal kandidát neschop-
ným pre rehoľný život, nepovolia sa mu ani sľuby prvé, ani na-
sledujúce. Kandidáta spravidla prepustia ako nesúceho pre spo-
ločnosť. Ak sám príde k poznaniu, že je neschopný, odíde buď 
z  noviciátu, alebo po  vypršaní doby dočasných sľubov. Ak je 
súci, dovolia sa mu znova sľuby dočasné alebo sľuby večné, kto-
rými sa naveky zasväcuje Bohu. Pre večné sľuby sa vyžaduje vek 
aspoň 21 rokov, pre dočasné 18 rokov.

V období dočasných sľubov sa rehoľník pripravuje aj na ur-
čité zamestnanie. Ak ide napríklad o laikov, vyučia sa dajaké re-
meslo, potrebné pre chod rehoľného domu alebo na realizáciu 
príslušného apoštolského diela, ktoré rehoľa vykonáva, alebo 
začína prípravu na kňazské štúdiá. Kňazom sa stáva až po do-
končení teologických štúdií, keď zložil večné sľuby.
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Rehoľníci sa aj navonok líšia od ostatných kresťanov rehoľ-
ným rúchom, ktoré je vonkajším znakom zasvätenia sa Bohu 
a zároveň označuje príslušnosť k určitej reholi. Nie rúcho robí 
rehoľníka rehoľníkom, ale jeho svätý život. V časoch prenasledo-
vania Cirkvi a potláčania rehoľného života je zrejmé, že rehoľní-
ci nenosia rehoľné rúcho, aby sa neprezradili svojim prenasle-
dovateľom.

– o –

Na záver ešte dve poznámky.

Každá rehoľa by mala byť vzorovou cirkvou. Každé rehoľ-
né spoločenstvo, komunita, má byť obrazom jej apoštolskej 
činnosti. Prví kresťania vydávali svojím životom také svedectvo 
o Kristovi, že Lukáš hovorí: „Pán každý deň rozmnožoval tých, 
čo mali byť spasení“ (Sk 2, 47). Ak v rehoľnej rodine všetkých spá-
ja vzájomná láska a poslušnosť k predstavenému, potom sa stá-
vajú svedeckou komunitou a  účinne napomáhajú šírenie Kris-
tovho kráľovstva. Pohľad na takúto rehoľnú komunitu vyvoláva 
podobný obdiv ako pri pohľade na prvých kresťanov: „Pozrite, 
ako sa navzájom milujú!“ Členovia komunity sa tak stanú prí-
ťažlivými aj pre iných, čím bude postarané zároveň aj o rehoľný 
dorast. Ak budú chýbať služby lásky alebo poslušnosť, spoloč-
ný život sa zmení na peklo na zemi a stane sa najťažším krížom 
na celý život. V takom prípade však rehoľa stratila zmysel svojej 
existencie, lebo nespĺňa svoje poslanie, nesvedčí o Ježišovej lás-
ke a o vzájomnej láske jeho apoštolov a učeníkov...

– o –

Aj keď je rehoľný stav stavom dokonalosti, nepatrí do hie-
rarchického stavu, ktorého poslaním je viesť Boží ľud. Rehoľ-
níci patria k  Božiemu ľudu, ktorý je vedený hierarchiou. Re-
hoľné zasvätenie je plnšie rozvinutie krstného a birmovného 
zasvätenia. Nevtláča do  duše nezmazateľný znak, ako je to 
pri hierarchickej službe kňazskej. Preto nepotrebujú rehoľníci 
ani osobitnú sviatosť, ktorá by ich posilňovala v rehoľnej ver-
nosti. Užívajú tie prostriedky posvätenia ako ostatní kresťania, 
ktoré sú posilnené rehoľnými sľubmi a stálym spoločným živo-
tom. Aj ostatní kresťania majú určitú formu spoločného života 
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v miestnych spoločenstvách, ale to nie je stály spoločný život, 
ako je to u rehoľníkov.

Sľuby rozmnožujú zásluhy dobrých skutkov rehoľníkov. Kaž-
dý dobrý skutok vykonaný so  sľubom má dvojakú zásluhu: 
jednu za vykonanie dobrého skutku a druhú za splnenie sľubu. 
Ale platí to aj naopak. Ak rehoľník vykoná zlý skutok, ktorý je 
v rozpore so sľubom, dvakrát hreší. Spoločný život v reholi veľ-
mi napomáha vzrast lásky k  Bohu i  k  ľuďom a  osvojovanie si 
čností, bez ktorých život v spoločenstve nie je možný. 

– o –
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IV. SLOBODNÍ LAICI V CIRKVI

Od počiatkov až po naše časy boli v Cirkvi laici – muži i ženy 
– ktorí túžili nasledovať Krista zblízka uskutočňovaním jeho 
evanjeliových rád, hoci necítili potrebu a  túžbu zdokonaľo-
vať sa aj spoločným životom s bratmi a sestrami. Žijú začlene-
ní do  miestnych cirkevných spoločenstiev, „domácich cirkví“, 
v ktorých sa stretávajú na spoločnú modlitbu, na počúvanie Bo-
žieho slova, na Eucharistiu a na vzájomné služby lásky, na po-
vzbudzovanie a spoluprácu na dajakom apoštolskom podnikaní. 
Ostávajú slobodní pre Božie kráľovstvo a snažia sa napomáhať 
rozvoj manželského a rodinného života katechizáciou, pomocou 
pri výchove detí, službami lásky v rodinách s početnými deťmi 
či prípravou mladých na manželstvo. Starajú sa o chorých, trpia-
cich, starých, pomáhajú kňazom a rehoľníkom v ich apoštoláte 
vo všetkých oblastiach, kam títo nemôžu preniknúť. Navonok sa 
ničím nelíšia od ostatných ľudí a kresťanov. Líšia sa iba svojou 
láskou k tým, ktorým slúžia. Sú obetavejší, ochotnejší pomáhať 
a rozdávať sa až do sebažertvy.

Už v  prvej polovici minulého storočia sa potreba ich účin-
kovania ukazovala čoraz naliehavejšie. Najmä preto, lebo dnes 
už mnohí ľudia neveria ani kňazom, ani rehoľníkom, majú voči 
nim veľké predsudky a pociťujú zábrany prijímať od nich Kris-
tovu náuku. Preto Cirkev ustanovila osobitné združenia pre slo-
bodných laikov, ktorí túžia po dokonalejšom nasledovaní Krista 
uskutočňovaním evanjeliových rád, pričom žijú vo svete v rôz-
nych zamestnaniach. Tieto Cirkvou schválené ustanovizne sa na-
zývajú sekulárne inštitúty. Existujú osobitne pre mužov laikov 
i kňazov a osobitne pre ženy. 

Členovia tiež skladajú sľuby čistoty, chudoby a  poslušnosti 
a  zaväzujú sa žiť podľa stanov inštitútu apoštolským životom. 
Stretávajú sa iba ako ostatní kresťania v spoločenstve, ktoré tvo-
ria členovia inštitútu. Vydávajú svedectvo o kresťanskom živote 
vo  všetkých druhoch zamestnaní, kde sa snažia byť prvotried-
nymi odborníkmi a Kristovými svedkami. Svoj voľný čas venujú 
apoštolátu podľa zamerania príslušného inštitútu. Členovia sa 
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navonok neoznačujú dajakým rúchom, odlišujúcim sa od  ob-
lečenia ostatných ľudí. To im umožňuje preniknúť do každého 
prostredia, v ktorom žijú. Každý má svojho predstaveného, kto-
rého poslúcha a ktorý ho vedie. Svoju chudobu zachovávajú tak, 
že sa zriekajú všetkých zbytočností a používajú všetky svoje príj-
my na potreby Božieho kráľovstva. Čistota ich robí slobodnými, 
nezávislými od rodiny a schopnými úplne sa obetovať pre dob-
ro všetkých. Každý inštitút sa snaží zameriavať svoje pôsobenie 
na určitú oblasť, napríklad na prácu s mladými, chorými, starý-
mi... Členstvo v sekulárnom inštitúte je anonymné, nezverejňuje 
sa pred nečlenmi. 

– o –

Okrem týchto zasvätených laikov žijúcich vo svete si Pán volá 
aj iných laikov, ktorí plnia svoje kresťanské povolanie v zamest-
naní a  svoj voľný čas dávajú do  služieb Božieho ľudu, prípad-
ne podporujú činnosť kňazov a  rehoľníkov. Starosť o  chorých, 
starých, mentálne postihnuté deti, pomoc mnohodetným rodi-
nám, sirotám, katechizácia, šírenie tlače, starosť o  stavbu kos-
tolov, fár, angažovanie sa vo verejnom živote, v politických stra-
nách, v umení a vo vede – teda všetky fyzické a duchovné služby 
v rôznych oblastiach praktického a spoločenského života – to je 
obsah ich činnosti vo voľných chvíľach, ktoré im umožňuje stav 
slobodných alebo ovdovených kresťanov. Iba dobrotivý Boh vie, 
koľko dobra pre Cirkev vykonávajú títo členovia, často takí ne-
badaní, nepozorovateľní, ktorí majú prístup do všetkých oblastí 
života, kam vnášajú Krista. 

Títo slobodní, nezasvätení laici ostávajú slobodní preto, že 
chcú ostať slobodní pre Krista a bratov, aby im mohli viac slú-
žiť, čo je šľachetné rozhodnutie. Iní preto, že si nenašli takého 
partnera, s ktorým by mohli rásť v láske ku Kristovi a plniť tak 
manželské povolanie. A zasa iní preto, že ich zdravotný stav im 
nedovoľuje uzavrieť manželstvo, prípadne smrť partnera ich 
urobila slobodnými. 

Nemýľme si ich so zatrpknutými „starými dievkami“ a „sta-
rými mládencami“, ktorí často zo zbabelosti, z nerozumnej prie-
berčivosti alebo lenivosti, prípadne zo strachu pred zodpoved-
nosťou neplnia svoje stvoriteľské alebo stvoriteľsko-vykupiteľské 
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povolanie v manželstve. Niekedy si dokonca nedovoleným spô-
sobom zadovažujú pôžitky a radosti, na ktoré majú právo len tí, 
ktorí sa rozhodli plniť stvoriteľské poslanie. Uspokojujú potreby 
hrdla, brucha a sexu, chcú užívať svoj život, ale nechcú sa s nie-
kým „otravovať“. V jalových debatách, stretnutiach a kultúrnom 
vyžití holdujú svojmu egoizmu a pohodliu. Títo všetci sa raz budú 
musieť pred Bohom zodpovedať za svoje dezertérstvo z niekto-
rej kategórie povolaní, ktoré ustanovil Boh pre spásu ľudí. 

Na šírení Božieho kráľovstva môžu veľmi účinne pracovať aj 
tí, ktorí sa po smrti manželského partnera vo vdovskom stave 
venujú výchove svojich vlastných detí alebo ako slobodní pomá-
hajú pri šírení Kristovho kráľovstva apoštolátom v rôznych spo-
mínaných oblastiach.

– o –

Cirkev pre všetkých kresťanov schvaľuje rôzne náboženské 
združenia, obdarené rôznymi duchovnými výsadami, v ktorých 
môžu veriaci spolupracovať na šírení Božieho kráľovstva. Tieto 
združenia sa spravidla vytvárajú pri existujúcich rehoľných spo-
ločenstvách, ktoré ich duchovne vedú a animujú. Môžu do nich 
vstupovať mladí i starí, chorí i zdraví, laici, kňazi i biskupi túžia-
ci účinnejšie sa zapojiť do  spolupráce na  apoštolskom poslaní 
rôzneho druhu podľa myšlienky zakladateľa a stanov združenia. 

– o –



72

V. O POVOLANÍ TRPIEŤ S KRISTOM

1. Všeobecne o povolaní trpieť a o zmysle utrpenia

Ježiš Kristus sa rozhodol vykúpiť svet utrpením. Keby nebolo 
hriechu, nebolo by toľko biedy, utrpenia, chorôb, nespravodli-
vosti a hladu, ani smrť by nepanovala na svete. Až do Kristov-
ho príchodu kríž ako symbol najukrutnejšieho utrpenia bol iba 
symbolom potupy, hrôzy, strachu a opovrhnutia. 

Ježiš zomrel na kríži z lásky k nám. Tak nám dokázal najväč-
šiu lásku, zmenil kríž na symbol lásky, nádeje a viery... Kristus 
vyriešil najťažší filozofický a praktický problém: problém utrpe-
nia. Od jeho smrti na kríži majú utrpenie, bolesť a smrť zmysel 
a výkupnú hodnotu. Ak ich spojíme s Kristovým utrpením, mô-
žeme nimi získať nebo pre seba i pre druhých. Ba vzniká nepo-
chopiteľný paradox: Boh dokonca pozýva nesmierne množstvo 
ľudí, aby svojím utrpením dokončievali Kristovo vykupiteľské 
dielo.

Povolanie trpieť s  Kristom je príležitosťou na  najväčší pre-
jav lásky, aký je človek schopný prejaviť Bohu. Je odpoveďou 
na Božie volanie: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí ži-
vot za svojich priateľov“ (Jn 15, 13). Samozrejme, ak má mať naše 
utrpenie takúto nesmiernu výkupnú hodnotu, musíme ho pri-
jať s láskou, s odovzdanosťou do Božej vôle, v spojení s Kristom 
a s úmyslom spájať naše utrpenie s utrpením Kristovým. Vtedy 
sa stáva utrpenie povolaním. Ak sa ho snažíme realizovať, účin-
ne prispievame k rastu a k výstavbe mystického tela, Cirkvi. 

Takéto povolanie trpieť sa pre povolaného stáva príležitosťou 
stať sa Božím vyvolencom, Božím miláčikom, Kristovým dôver-
ným priateľom. Pre  neho samého i  pre druhých je prameňom 
mnohých milostí, ktorými Boh prostredníctvom neho obohacu-
je Cirkev. 

Pán povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, 
vezme svoj kríž a nasleduje ma. Moje jarmo je príjemné a moje 
bremeno ľahké“ (Mk 8, 34; Mt 11, 30). Ak tomuto trpiaci kresťan 
uverí, pocíti, že hoci je dočasne alebo i natrvalo vyradený z iných 
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povolaní, môže byť veľmi účinným údom mystického tela, keď 
bude spĺňať toto čisto vykupiteľské povolanie. 

Tak ako v ľudskej rodine sú choré, trpiace deti objektom sta-
rostlivejšej, pozornejšej a väčšej lásky ako deti zdravé, aj v Božej 
rodine je trpiaci a chorý Božím miláčikom. Jeho prosby k ne-
beskému Otcovi sú oveľa účinnejšie a istejšie ako prosby iných 
detí, ktoré Boh nepodrobil takejto skúške. Z  evanjelií vieme, 
akú veľkú pozornosť venoval Kristus práve trpiacim, chorým 
a úbohým. Zo života mnohých veľkých svätcov je známe, že čím 
väč šmi rástli v  láske ku  Kristovi, tým väčšmi im dal Pán pocí-
tiť ťarchu kríža, pichanie tŕňovej koruny, prípadne rany bičom... 
Veľká láska sa môže prejaviť len vo veľkom utrpení, ktoré z lásky 
k milovanému prijímame.

Veriaci kresťan si teda nikdy nebude zúfať, ak ho Pán pozve 
k tejto forme, k tomuto vykupiteľskému povolaniu trpieť s ním, 
či už je toto povolanie prechodné, alebo na celý život až do smr-
ti. Pohľad na Kristov kríž mu vždy poukáže na zmysel jeho utr-
penia a zároveň bude preňho zdrojom posily trpieť tak, ako trpel 
najväčší trpiteľ – Kristus. 

Chorý, ktorý sa rozhodol spojiť svoje utrpenie s utrpením 
Krista, a tak mať účasť na jeho vykupiteľskom poslaní, stáva 
sa najužitočnejším človekom na svete. Svojím utrpením posvä-
cuje seba, bratov a sestry, či už spolutrpiacich, alebo zdravých. 
Koľkí neveriaci a zúfalí ľudia našli vieru pri lôžku človeka trpia-
ceho spolu s Kristom, ktorí podobne ako svätý Pavol „oplývali 
radosťou vo všetkých úzkostiach a súženiach“! (porov. 2 Kor 7, 4).

Koľko chorých, trpiacich a  nešťastných ľudí našlo zmysel 
svojho utrpenia práve pri pohľade na takto trpiaceho člena Kris-
tovho mystického tela!

Koľko neveriacich, bludárov a pohanov sa obrátilo, keď cho-
rý začal svoj dialóg s Bohom o ich spásu, či už v modlitbe, alebo 
obetovaním svojho utrpenia za nich!

Žiaden apoštolát nie je taký plodný ako apoštolát podporova-
ný takýmto údom mystického tela. Mnohí misionári, kňazi, re-
hoľníci a apoštolsky angažovaní laici by mohli vydávať svedectvo 
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o tom, ako sa ich apoštolát začal rozvíjať, keď našli aspoň jedné-
ho trpiaceho s Kristom, ktorý im zo svojho lôžka pomáhal...

– o –

O vznešenosti, potrebe a apoštolskej účinnosti povolania tr-
pieť s Kristom svedčí aj to, že Pán Ježiš ustanovil špeciálnu svia-
tosť pre ťažko chorých a starých, aby toto povolanie mohli plniť. 
Inak to nedokážu. Taký pohľad na utrpenie, chorobu a smrť, aký 
sme tu načrtli, môže poskytnúť človeku iba viera v Krista. Ináč sa 
problém utrpenia vo svete riešiť nedá. Prijatím sviatosti poma-
zania chorých sa ťažko chorí alebo starí akoby zasvätili utrpeniu 
s  Kristom. Stávajú sa jeho spolutrpiteľmi, a  tým aj spoluvyku-
piteľmi ľudstva. Toto nezvyčajné priľnutie k trpiacemu Ježišovi 
má mimoriadne pozitívne účinky na dušu trpiaceho a na ostatné 
údy Cirkvi. 

Vzťah sviatosti pomazania chorých k stavu, k povolaniu trpieť 
s Kristom je iný ako pri ostatných sviatostiach. Prijatím sviatosti 
krstu, birmovania, manželstva a kňazstva sa zakladá nový stav. 
Pomazanie chorých nezakladá nový stav, ale nachádza ho už 
v trpiacom, ktorý sa rozhodol prijať povolanie trpieť s Kristom. 
Okrem toho sviatosť pomazania chorých, na  rozdiel od  krs-
tu, birmovania a  kňazstva, možno prijať aj viackrát v  živote. 
Nevtláča do  duše nezmazateľný znak, kvôli ktorému by bola 
sviatosťou neopakovateľnou. 

Povolanie trpieť s Kristom dostávame všetci, ktorí sme v Kris-
ta uverili. Niektorí od narodenia, iní od detstva alebo v dospie-
vaní, ďalší v dospelom veku. Ak sme po celý život toto pozvanie 
nedostali, určite nás Pán povolá v  rokoch staroby, ktorá je už 
sama osebe chorobou a utrpením. Niekedy ide o krátke pozva-
nie na dočasné utrpenie, inokedy o celoživotné povolanie trpieť 
s Kristom. Silu potrebnú na realizáciu tohto povolania čerpáme 
zo všetkých sviatostí, aj stavovských, no ťažko chorí a starí ľudia 
najmä zo sviatosti pomazania chorých. 

– o –
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2. O sviatosti pomazania chorých

Z Kristovho života vieme, že celkom osobitnú pozornosť ve-
noval chorým a zomierajúcim. „Po západe slnka všetci, čo mali 
chorých na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu. On na kaž-
dého z nich kládol ruky a uzdravoval ich“ (Lk 4, 40). Aj apoštoli 
pokračovali v službe milosrdnej lásky k chorým. Mazali ich ole-
jom a uzdravovali ich (porov. Mk 6, 13). 

Najvýraznejšie však hovorí o  tejto starostlivosti o  chorých 
svätý Jakub, apoštol, vo svojom liste: 

„Trpí niekto z vás? Nech sa modlí. Je niekto veselý? Nech 
spieva žalmy. Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších 
Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Páno-
vom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľa-
ví; a  ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. Vyznávajte si 
teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste 
ozdraveli“ (Jak 5, 13 – 16).

Toto miesto zo  Svätého písma je najpresvedčivejším dôka-
zom toho, že apoštoli vysluhovali sviatosť pomazania chorých. 
Aj keď nemáme zachované slová, ktorými Kristus túto sviatosť 
ustanovil, prax Cirkvi od začiatku dokazuje, že sa chorým ude-
ľovala. Z uvedeného textu vysvitá všetko, čo potrebujeme o nej 
vedieť. 

Táto sviatosť je určená chorým. Nehovorí sa o zomierajúcich 
ani o mŕtvych. Je pre všetkých, ktorých trápi dlhotrvajúca alebo 
život ohrozujúca choroba, alebo sú chorí pre  svoj vysoký vek, 
starobu. Je to sviatosť živých, to značí, že sa má prijímať v sta-
ve milosti posväcujúcej. Jej prijatie v stave ťažkého hriechu by 
bolo svätokrádežou. Majú ju prijímať živí ľudia, nie mŕtvi, a to 
aj tí, ktorí ešte majú nádej na vyzdravenie, ako to vyplýva z tex-
tu, kde svätý Jakub hovorí o možnom uzdravení. Okrem toho sa 
Cirkev pri vysluhovaní modlí, aby sa chorý mohol prípadne aj 
vrátiť k povinnostiam svojho zamestnania. Keďže túto sviatosť 
treba prijímať v stave milosti posväcujúcej, chorý má najprv pri-
jať sviatosť pokánia. Ak to nie je možné, treba, aby v sebe vzbudil 
dokonalú ľútosť nad hriechmi.
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Choroba oslabuje fyzické i  mravné sily človeka. Posilnenie 
sviatostnou milosťou potrebuje človek preto, aby vytrval v du-
chovnom boji až do  konca. Kristus ho posilňuje, aby s  láskou 
prijal Božiu vôľu, či už vyzdravenie, alebo smrť. Ako vyplýva 
z  textu, okrem účinkov posilnenia alebo vyzdravenia je tu aj 
účinok odpustenia hriechov. Samozrejme, za predpokladu, že 
chorý hriechy úprimne oľutoval. 

Ešte donedávna sa na označenie tejto sviatosti používal ne-
vhodný názov „posledné pomazanie“, ktorý mnohých odrádzal 
od  jej prijatia. Mnohí si totiž mysleli, že je to naozaj posledné 
pomazanie, po ktorom nasleduje už len smrť. Ak sa dnes zmenil 
názov sviatosti, treba, aby sa zmenil aj prístup kresťana k choro-
be a k smrti. Ak kresťan úprimne verí v Krista, potom nebude 
vidieť v chorobe a v smrti nič tragické, aj keď pôjde o smrť dra-
hých, blízkych ľudí. V utrpení sa stretáva s Kristom trpiacim. Ak 
s ním vytrvá až do konca, smrť nebude pre neho len stretnutím 
s Kristom ukrižovaným, ale bude pre neho aj stretnutím s Kris-
tom zmŕtvychvstalým a osláveným v nebi, kde Boh zotrie z očú 
každú slzu. 

– o –

Najbližšou látkou sviatosti pomazania chorých je maza-
nie čela a rúk chorého olivovým olejom, ktorý posvätil biskup 
na Zelený štvrtok alebo kňaz bezprostredne pred mazaním cho-
rého. Môže byť nahradený aj iným rastlinným olejom. Formou 
sú slová, ktoré sprevádzajú toto mazanie: Týmto svätým poma-
zaním a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha 
milosťou Ducha Svätého. Chorý odpovie: Amen. Kňaz pokra-
čuje: A  oslobodeného od  hriechov nech ťa spasí a  milostivo 
posilní. Chorý: Amen. 

Vysluhovateľom sviatosti pomazania chorých je kňaz.

Mal by to byť miestny farár ako duchovný otec, ktorý má svo-
je deti pripraviť na stretnutie s Kristom a byť pri nich v utrpení 
a v smrti. 
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Sviatosť pomazania môže chorý prijať viackrát v  živote, ak 
sa vylieči alebo sa značne zhorší jeho zdravotný stav. Nemôže ju 
prijať odsúdený na smrť, ani ten, kto je v nebezpečenstve smrti, 
ale nie je chorý, ani ten, kto ide na operáciu, aj keď životu nebez-
pečnú. V takýchto prípadoch sa odporúča prijať sviatosť pokánia 
a  Eucharistiu. Ak by sa však po  operácii vyskytli komplikácie 
a bol by ohrozený život, sviatosť pomazania chorých treba prijať.

– o –

Okrem sviatosti pomazania chorých sa Cirkev stará aj o zmier-
nenie utrpenia a bolesti tým, že prináša veriacim do domu Eu-
charistiu a vysluhuje im bohoslužbu slova so svätým prijímaním. 
Ak ťažko chorý zomiera, vtedy mu prináša takzvané viatikum, 
sviatostné zaopatrenie na cestu do večnosti. 

Treba si uvedomiť rozdiel medzi pomazaním chorých, ktoré 
sa vysluhuje chorému na posilnenie a úľavu, a medzi sviatostným 
zaopatrením, ktoré je bezprostrednou prípravou na  stretnutie 
s Kristom vo večnosti. Viatikum sa môže vysluhovať aj tým, ktorí 
nie sú chorí, ale sú napríklad odsúdení na smrť.

Pri vysluhovaní sviatosti pomazania chorých sa nemusí vyslu-
hovať viatikum, iba ak by šlo o zomierajúcich. V prípade, že sa 
viatikum nevysluhuje, sväté prijímanie prijme chorý ešte pred 
pomazaním. K  svätému prijímaniu môže chorý pristupovať aj 
viackrát, prípadne mu ho môže kňaz viackrát priniesť v chorobe 
alebo v pokročilej starobe.

– o –

3. Obrady pri vysluhovaní sviatosti chorých

Pri vysluhovaní sviatosti chorých môžu nastať tieto štyri mož-
nosti aj s príslušnými obradmi:

a) Riadny obrad prijímania chorých,

b) Riadny obrad pomazania chorých,

c) Obrad vysluhovania viatika – sviatostného zaopatrenia,

d) Súvislý obrad pokánia, pomazania chorých a viatika.
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Okrem týchto riadnych obradov poznáme:

a) Skrátený obrad prijímania chorých,

b) Skrátený obrad pokánia, pomazania a viatika,

c) Obrad pomazania počas svätej omše,

d) Slávenie pomazania pri  osobitnom veľkom zhromaždení  
 veriacich,

e) Podmienečné pomazanie,

f) Viatikum (pokrm na cestu do večnosti): 
 – počas svätej omše, 
 – mimo svätej omše.

Všetky tieto obrady sú uvedené v knihe Obrad pomazania cho-
rých a pastoračná starostlivosť o nich. My z nej uvedieme iba:

a) súvislý obrad pokánia, pomazania a viatika,

b) sväté prijímania chorých.

– o –

A) SÚVISLÝ OBRAD POKÁNIA, POMAZANIA A VIATIKA

Úvodné obrady

Kňaz, oblečený na túto posvätnú službu do primeraného rúcha, príde 
k chorému a pozdraví jeho i ostatných prítomných. Môže to urobiť tý-
mito slovami:

Pokoj tomuto domu a všetkých, čo v ňom bývajú.

Potom položí sviatosť na stôl a spolu s prítomnými sa jej v tichosti po-
kloní. Môže použiť nasledujúcu formulu (po nej treba zachovať chvíľu 
ticha):

Klaniame sa ti, Pane Ježišu,
v Najsvätejšej oltárnej sviatosti.

Ak to uzná za vhodné, pokropí svätenou vodou chorého a izbu a povie:

Táto svätená voda nech nám pripomenie náš krst
i Ježiša Krista, nášho Spasiteľa,
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ktorý nás vykúpil svojím umučením
a zmŕtvychvstaním.

Ak treba, kňaz bratským rozhovorom pripraví chorého na prijatie svia-
tosti. Môže prečítať krátky text z evanjelia, ktorým povzbudí jeho ka-
júcnosť a lásku k Bohu. A prítomných môže osloviť týmito alebo inými 
slovami, vhodne prispôsobenými stavu chorého:

Drahí bratia a sestry,
Pán Ježiš je stále s nami a vždy nás posilňuje svojimi svia-

tosťami. Prostredníctvom kňazov vo sviatosti pokánia odpúš-
ťa kajúcnikom hriechy, svätým pomazaním posilňuje chorých, 
a  tým, čo očakávajú jeho príchod, dáva ako pokrm na  cestu 
svoje telo, aby boli upevnení v nádeji na večný život. Náš brat 
(naša sestra) chce teraz prijať tieto tri sviatosti. Pomáhajme 
mu (jej) s láskou a nábožnými modlitbami. 

Pokánie

Ak treba, kňaz vyspovedá chorého. Ak sa chorý nevládze vyznať z jed-
notlivých hriechov a ak sa to nedá zariadiť ináč, stačí všeobecné vy-
znanie.

Ak sa chorý nespovedá alebo ak na prijímanie pôjdu aj iní prítomní, 
kňaz vyzve chorého a ostatných na úkon kajúcnosti:

Bratia a sestry, uznajme svoju hriešnosť, aby sme mohli mať 
spolu s naším bratom (s našou sestrou) účasť na tomto posvät-
nom obrade.

Nasleduje chvíľka ticha. Potom všetci vyznajú spoločne:

Vyznávam všemohúcemu Bohu
i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil
myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého.

Bijú sa do pŕs a hovoria:

Moja vina, moja vina, moja preveľká vina.

Potom pokračujú:

Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu,
všetkých anjelov a svätých,
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i vás, bratia a sestry,
modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.

Kňaz uzavrie úkon kajúcnosti:

Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh,
nech nám hriechy odpustí
a nech nás privedie do života večného.
Všetci odpovedia: Amen.

Úplné odpustky

Sviatosť pokánia alebo úkon kajúcnosti možno zakončiť udelením úpl-
ných odpustkov v hodine smrti. Kňaz ich udeľuje takto:

Ja, splnomocnený Apoštolskou stolicou,
udeľujem ti úplné odpustky
a odpustenie všetkých hriechov
v mene Otca i Syna + i Ducha Svätého.
Všetci odpovedia: Amen.

Vyznanie krstnej viery

Potom, ak to dovoľuje stav chorého, chorý si obnoví krstné sľuby. Kňaz 
povie na úvod vhodný príhovor a potom sa ho spýta:

Veríš v Boha, Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme?

Chorý: Verím.

Kňaz: Veríš v Ježiša Krista, jeho jediného Syna a nášho Pána, 
narodeného z Márie Panny, umučeného a pochovaného, ktorý 
vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca?

Chorý: Verím. 

Kňaz: Veríš v Ducha Svätého, vo svätú Katolícku cirkev, v spo-
ločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela 
a v život večný?

Chorý: Verím.
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Litániové prosby

Ak to okolnosti dovoľujú, nasledujú litániové prosby. Chorý, nakoľko 
môže, a ostatní prítomní odpovedajú na prosby. Nasledujúce formu-
ly možno upraviť tak, aby čo najlepšie vyjadrovali modlitbu chorého 
a prítomných.

Modlime sa za  nášho brata (za našu sestru) M., ktorého 
(ktorú) Pán teraz posilní svojimi sviatosťami.

Prosme Pána, aby zhliadol na neho (na ňu) a spoznal v ňom 
(v nej) tvár svojho trpiaceho Syna. 

R Pane, vyslyš nás.

Prosme Pána, aby ho (ju) upevnil vo svojej láske a aby ho 
(ju) chránil.

R Pane, vyslyš nás.

Prosme Pána, aby mu (jej) udelil silu a svoj pokoj.
R Pane, vyslyš nás.

Sväté pomazanie

Kladenie rúk

Kňaz položí ruky na hlavu chorého, pritom nič nehovorí.

Modlitba nad olejom

Ak je olej už posvätený, kňaz sa pomodlí nad ním ďakovnú modlitbu:

Velebíme ťa, Bože, všemohúci Otec, že si pre nás a pre našu 
spásu poslal na svet svojho Syna. 

R Velebíme ťa, Bože.

Velebíme ťa, Bože, jednorodený Syn, že si sa stal človekom 
a liečiš naše choroby. 

R Velebíme ťa, Bože.

Velebíme ťa, Bože, Duchu Svätý, Obhajca, že nám ustavič-
ne pomáhaš v našich slabostiach. 

R Velebíme ťa, Bože.
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Bože, tvoj služobník (tvoja služobnica) prijme s vierou svia-
tosť chorých; prosíme ťa, nech sa mu (jej) pre toto pomazanie 
posvätným olejom uľaví v  bolestiach a  dostane posily v  sla-
bostiach. Skrze Krista, nášho Pána.

Ak má kňaz posvätiť olej, posvätí ho touto formulou: 

Pane, † požehnaj tento olej a tohto chorého,
ktorého ním pomažem, aby sa mu uľavilo.

Pomazanie

Kňaz vezme posvätný olej a pomaže chorého na čele a na rukách, pri-
čom hovorí (iba raz):

Týmto svätým pomazaním
a pre svoje láskavé milosrdenstvo
nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého.
R Amen.

A oslobodeného od hriechov
nech ťa spasí a milostivo posilní.
R Amen.

Modlitba

Potom sa kňaz môže pomodliť túto modlitbu:

Modlime sa.
Bože, milosrdný Otče, tešiteľ smutných, 
vyslyš prosby tohto nášho brata
(tejto našej sestry) M.,
ktorý dôveruje v tvoje milosrdenstvo;
nech ho (ju) milosť tohto svätého pomazania
posilní v jeho (jej) utrpení
a telo (a krv) tvojho Syna,
ktoré prijme ako pokrm na cestu,
nech ho (ju) osvieži,
aby mohol (mohla) kráčať do večného života.
Skrze Krista, nášho Pána.
R Amen. 
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Viatikum

Kňaz uvedie Modlitbu Pána týmito alebo podobnými slovami:

A teraz spoločne prosme nebeského Otca a modlime sa,
ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.

A všetci pokračujú: Otče náš...

Kňaz ukáže Najsvätejšiu sviatosť a povie:

Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta.
Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu.

Chorý a tí, čo budú prijímať, hovoria: Pane, nie som hoden, aby si 
vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdra-
vie.

Kňaz pristúpi k chorému, ukáže mu sviatosť a povie:

Telo Kristovo. (Alebo: Krv Kristova.)

Chorý odpovie: Amen.

A  hneď alebo až po  prijatí kňaz dodá: Sám Kristus Pán nech ťa 
ochráni a vovedie do života večného.

Chorý odpovie: Amen.

Ostatní prijímajú zvyčajným spôsobom. Po prijímaní kňaz očistí nádobu. 
Podľa okolností možno zachovať chvíľku ticha. Kňaz môže podľa potreby 
v čase posvätného ticha pomôcť chorému modliť sa týmito zvolaniami:

Duša Kristova, posväť ma.
Telo Kristovo, spas ma.
Krv Kristova, opoj ma.
Voda z boku Kristovho, obmy ma.
Umučenie Kristovo, posilni ma. 
Ó, dobrý Ježišu, vyslyš ma.
Do svojich svätých rán skry ma.
Nedaj mi odlúčiť sa od teba.
Pred zlým nepriateľom chráň ma.
V hodinu mojej smrti povolaj ma.
A daj mi prísť k tebe, aby som ťa chválil
s tvojimi svätými na veky vekov. Amen. 
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Modlitba po prijímaní

Kňaz povie záverečnú modlitbu:

Modlime sa.
Pane, svätý Otče, všemohúci večný Bože,
s dôverou ťa prosíme,
nech prijatie najsvätejšieho tela (najsvätejšej krvi)
nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ochraňuje a posilňuje tohto nášho brata
(túto našu sestru),
nech mu (jej) prinesie úľavu na tele i na duši
a nech mu (jej) slúži na večnú spásu.
Skrze Krista, nášho Pána.
R Amen. 

Záver obradu

Napokon kňaz chorého i  prítomných požehná. Ak zostala sviatosť, 
urobí s cibóriom znak kríža, ak nie, použije niektorú z nasledujúcich 
formúl požehnania:

Nech vás žehná všemohúci Boh,
Otec i Syn + i Duch Svätý.
R Amen.

Alebo:

Nech je s tebou náš Pán Ježiš Kristus
a nech ťa chráni.
R Amen.

Nech ide pred tebou a vedie ťa,
nech stojí za tebou a posilňuje ťa.
R Amen.

Nech sa ťa ujme, nech ťa opatruje 
a nech ťa žehná.
R Amen.
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Aj vás všetkých tu prítomných
nech žehná všemohúci Boh,
Otec i Syn + i Duch Svätý.
R Amen.

Napokon kňaz i prítomní môžu dať chorému znak pokoja. 

– o – 

B) SVÄTÉ PRIJÍMANIE CHORÝCH

Duchovní správcovia nech sa postarajú, aby chorí a nevládni 
ľudia mohli prijímať často, ba aj každodenne, najmä vo Veľko-
nočnom období, aj keď nie sú ťažko chorí a nehrozí im nebezpe-
čenstvo smrti. Prijímať môžu v hociktorú hodinu dňa. 

Chorým, ktorí nemôžu prijať Eucharistiu pod spôsobom chle-
ba, možno ju dať iba pod spôsobom vína. Tí, čo sú pri chorom, 
môžu spolu s ním prijať Eucharistiu podľa právnych predpisov.

Sviatosť oltárna, ktorá sa nesie z kostola k chorému, má sa 
uložiť do schránky alebo inej uzavretej nádoby. Kňaz sa oblečie 
a nesie sviatosť podľa miestnych zvykov. 

Treba pripomenúť domácim chorého alebo tým, čo sa oňho 
starajú, aby izbu náležite pripravili. Stôl, na ktorý sa položí Eu-
charistia, treba prikryť obrusom. Treba dbať aj na to, aby podľa 
miestnych zvykov bola na stole nádoba so svätenou vodou a kro-
páčom, prípadne malá ratolesť na kropenie. Okrem toho majú 
byť na stole sviece. 

Úvodné obrady

Kňaz, oblečený na túto posvätnú službu do primeraného rúcha, príde 
k chorému a pozdraví jeho i ostatných prítomných. Môže to urobiť tý-
mito slovami:

Pokoj tomuto domu a všetkých, čo v ňom bývajú.

Potom položí sviatosť na stôl a spolu s prítomnými sa jej v tichosti po-
kloní. Môže použiť nasledujúcu formulu. Po nej treba zachovať chvíľku 
ticha:
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Klaniame sa ti vrúcne, Bože večitý,
pod spôsobom chleba z lásky ukrytý.
Srdce moje tebe sa len oddáva,
že si Pánom jeho, vďačne uznáva. 

Ak to uzná za vhodné, pokropí svätenou vodou chorého a izbu a povie:

Táto svätená voda nech nám pripomenie náš krst
i Ježiša Krista, nášho Spasiteľa,
ktorý nás vykúpil svojím umučením
a zmŕtvychvstaním.

Úkon kajúcnosti

Nasleduje sviatostná spoveď chorého, ak je to potrebné. Ak sa chorý 
nespovedá alebo ak na prijímanie pôjdu aj iní prítomní, kňaz vyzve 
chorého a ostatných na úkon kajúcnosti:

Bratia a sestry, uznajme svoju hriešnosť, 
aby sme mohli mať účasť na tejto posvätnej slávnosti.

Nasleduje chvíľka ticha. Potom všetci vyznajú spoločne:

Vyznávam všemohúcemu Bohu
i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil
myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého.

Bijú sa do pŕs a hovoria:

Moja vina, moja vina, moja preveľká vina.

Potom pokračujú:

Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu,
všetkých anjelov a svätých,
i vás, bratia a sestry,
modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.

Kňaz uzavrie úkon kajúcnosti:

Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh,
nech nám hriechy odpustí
a nech nás privedie do života večného.

Všetci odpovedia: Amen.
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Čítanie Božieho slova

Podľa okolností môže niekto z prítomných alebo aj sám kňaz prečítať 
text z Písma: Jn 6, 54 – 58

„Kto je moje telo a  pije moju krv, má večný život a  ja ho 
vzkriesim v  posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm 
a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, 
ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem 
z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, 
ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je 
tento chlieb, bude žiť naveky.“

Prečítaný text možno aj nakrátko vysvetliť.

Sväté prijímanie

Kňaz uvedie Modlitbu Pána a povie to týmito alebo podobnými slovami: 

A teraz spoločne prosme nebeského Otca a modlime sa,
ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.

A všetci hovoria: Otče náš...

Kňaz ukáže Najsvätejšiu sviatosť a povie:

Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta.
Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu.

Chorý a tí, čo budú prijímať, hovoria:

Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu,
ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.

Kňaz pristúpi k chorému, ukáže mu sviatosť a povie:

Telo Kristovo. (Alebo: Krv Kristova.)

Chorý odpovie: Amen.

A prijíma. Ostatní prijímajú zvyčajným spôsobom. Po prijímaní kňaz 
očistí nádobu. Podľa okolností možno zachovať posvätné ticho. Kňaz 
môže podľa potreby v čase posvätného ticha pomôcť chorému modliť sa 
týmito zvolaniami:
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Pán môj a Boh môj!
Ty si Kristus, Syn Boha živého!
Nežijem už ja, žije vo mne Kristus.
Kto nás odlúči od Kristovej lásky?
Žijem vierou v Božieho Syna, ktorý si ma zamiloval
a seba samého vydal na obetu za mňa.
Jemu nech je sláva naveky. Amen.

Potom kňaz povie záverečnú modlitbu.

Modlime sa.
Pane, svätý Otče, všemohúci večný Bože.
S dôverou ťa prosíme,
nech prijatie najsvätejšieho tela (najsvätejšej krvi)
nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ochraňuje a posilňuje tohto nášho brata
(túto našu sestru), 
nech mu (jej) prinesie úľavu na tele i na duši
a nech mu (jej) slúži na večnú spásu.
Skrze Krista, nášho Pána.
R Amen.

Alebo:

Modlime sa.
Bože, podľa tvojej vôle sme jedli z jedného chleba
(a pili z jedného kalicha);
prosíme ťa,
pomôž nám žiť tak,
aby sme sa všetci zjednotili v Kristovi
a radostne pracovali na spáse sveta.
Skrze Krista, nášho Pána.
R Amen.

Vo Veľkonočnom období: 

Modlime sa.
Bože, pri veľkonočnej hostine si nás posilnil
sviatostným pokrmom;
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naplň nás všetkých svojím Duchom
a v láske nám zjednoť srdcia i mysle.
Skrze Krista, nášho Pána.
R Amen.

 Záver obradu

Napokon kňaz chorého i  prítomných požehná. Ak zostala sviatosť, 
urobí s cibóriom znak kríža, ak nie, použije niektorú z nasledujúcich 
formúl požehnania alebo formulu požehnania z omše.

Nech ťa požehná Boh Otec.
R Amen.

Nech ti uzdraví telo a spasí dušu Syn Boží.
R Amen.

Nech ťa osvieti a vedie Duch Svätý.
R Amen.

(Aj vás všetkých tu prítomných
nech žehná všemohúci Boh,
Otec i Syn + i Duch Svätý.
R Amen.)

Alebo:

Nech vás žehná všemohúci Boh,
Otec i Syn + i Duch Svätý.
R Amen.

– o –

4. Posolstvo Druhého vatikánskeho koncilu chorým

Tak ako Kristus najväčšiu pozornosť a lásku venoval trpiacim 
a  chorým, aj jeho nevesta Cirkev s  veľkou láskou a  pozornos-
ťou sa skláňa k  všetkým tým, ktorí dopĺňajú Kristovo vykupi-
teľské dielo svojím utrpením a  chorobami. Otcovia Druhého 
vatikánskeho koncilu sa preto osobitným posolstvom obracajú 
na chorých. Týmto posolstvom zakončíme aj stať o povolaní tr-
pieť s Kristom. 
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POSOLSTVO KONCILU CHORÝM

Pre vás všetkých, bratia, ktorí prechádzate skúškou utrpe-
nia v tisícorakých chorobách, koncil má osobitné posolstvo.

Koncil si je vedomý, že sa naň obracia váš prosebný zrak, 
zapálený horúčkou a  zakalený únavou. Zrak, plný otázok, 
zrak, čo bezvýsledne hľadá odpoveď na problémy, prečo má 
človek trpieť a odkiaľ sa mu dostane posily. Najdrahší bratia, 
ako duchovní otcovia a pastieri počujeme v hĺbke svojho srd-
ca ozvenu vašich vzdychov a vašich sŕdc. Srdce sa nám tým 
väčšmi zviera bolesťou, čím väčšmi si uvedomujeme, že nie 
je v našej moci navrátiť vám vaše telesné zdravie, ani umen-
šiť vám bolesti. Lekári, ošetrovatelia a všetci tí, čo sa venujú 
chorým, usilujú sa vám uľaviť, ako len môžu.

Máme však čosi hlbšie a vzácnejšie, čo vám môžeme dať: 
pravdu, ktorá je schopná dať vám odpoveď na otázku, prečo 
má človek trpieť, pravdu, ktorá je schopná dať vám útechu 
bez  ilúzií. Je to viera a  spojenie s  Mužom bolesti, s  Božím 
Synom Ježišom Kristom, ktorý bol ukrižovaný za naše hrie-
chy a pre našu spásu.

Kristus nezničil bolesť, ani nám naplno nezjavil jej tajom-
stvo. No vzal ju na seba a to nám stačí, aby sme pochopili jej 
hodnotu.

Vzmužte sa teda všetci, čo viac ako iní cítite ťarchu kríža, 
vy chudobní a opustení, vy prenasledovaní pre spravodlivosť, 
vy zabudnutí, vy, čo znášate bolesť, a nik o vás nevie. Vy ste 
uprednostnení v Božom kráľovstve, v kráľovstve nádeje, šťas-
tia a života. Vy ste bratmi trpiaceho Krista. S ním, ak chcete, 
môžete zachrániť svet. 

Hľa, toto je kresťanské umenie trpieť, jediné, čo prinesie 
pravý pokoj. Vedzte, že nie ste sami, že nie ste opustení ani 
zabudnutí, ani neužitoční. Veď vás si Kristus vyvolil, aby ste 
boli jeho živým, priezračným obrazom. V  Kristovom mene 
vás koncil pozdravuje, ďakuje vám, ubezpečuje vás o svojom 
priateľstve, sľubuje vám pokoj celej Cirkvi a žehná vám.

V Ríme 8. decembra 1965

– o –
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EPILÓG

V  predchádzajúcej knižke o  manželstve a  v  tejto o  vykupi-
teľských povolaniach sme sa oboznámili s rôznymi osobitnými 
povolaniami, ktorými nás Boh od  večnosti volá spolupracovať 
na jeho stvoriteľskom a vykupiteľskom diele. Zoznámili sme sa 
i  s prostriedkami, ktoré nám dal, aby sme pri  tejto spolupráci 
obstáli – so stavovskými sviatosťami. 

Čo sme chceli slovami tejto knižky povedať?

Predovšetkým poznať lásku Boha, ktorý nám prejavuje takú 
veľkú dôveru a  dáva také účinné prostriedky, aby sme s  ním 
mohli spolupracovať. To by nás malo viesť k vďačnosti a k zod-
povednosti za  prijaté milosti vo  sviatosti manželstva, kňazstva 
a pomazania chorých.

No vďačnosť by bola slabou a  nedostačujúcou reakciou 
na toľkú lásku. Žiada sa od nás viac! Treba sa rozhodnúť pevne 
a neodvolateľne, v akom osobitnom povolaní chceme aj my re-
alizovať svoje špeciálne povolanie. Pred rozhodnutím prosme, 
veľmi prosme Ducha Svätého o osvietenie. Lebo ak si zle, myl-
ne zvolíme svoju životnú cestu, zmýlili sme si celý svoj život 
a ohrozíme svoju večnosť. Modlitbami, sebazapreniami, účasťou 
na Eucharistii denne prosme Pána, aby nám ukázal naše miesto 
v jeho večnom pláne spásy, ak sme ho ešte doteraz nespoznali 
a ak ho už poznáme, aby sme ho aj vyplnili. 

Nemali by sme sa rozhodnúť bez poradenia sa s duchovným 
vodcom, ktorý ako zástupca Cirkvi schváli naše rozhodnutie ale-
bo nám naznačí cestu, ktorou by sme sa mali uberať.

Neotáľajme s rozhodnutím dlho, aby nám neunikli cenné 
roky prípravy na realizácii osobitného povolania. Najvhodnej-
ším miestom i  časom na  takéto rozhodnutie je niekoľkodňové 
duchovné sústredenie najlepšie na duchovných cvičeniach. 

Po rozhodnutí vykročme na cestu za Pánom rázne, neobze-
rajme sa naspäť, aby nás azda Pán nevyhlásil za nesúcich pre Bo-
žie kráľovstvo. Pomaly a dôkladne sa pripravujme, aby sme mohli 
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splniť to, čo od nás Pán očakáva, či už v manželstve, alebo v du-
chovnom stave, alebo ako od slobodných laikov vo svete. 

Ak nám povolanie schváli aj Cirkev, nemusíme sa obávať 
cesty, na ktorú sme nastúpili. Cirkev nám bude stále pomáhať 
sviatosťami a  svojimi príhovormi u  svojho Ženícha. Pomáhať 
nám bude aj prostredníctvom duchovného vedenia. Pán bude 
s nami. On sám bude našou posilou, aby sme splnili to, čo od nás 
očakáva. Ak sa cítime neschopní alebo nehodní ísť za povolaním, 
ku ktorému nás Pán volá, vtedy úprimne prosme so svätým Au-
gustínom: „Pane, daj, čo rozkazuješ, a potom rozkáž, čo chceš!“

– o –

OAMDG et BMV!
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ČO BY BOLO DOBRÉ SI PREČÍTAŤ

AUBRY, Joseph: Poď za mnou

Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu

DUBOIS, Jean: Áno, Pane (komentár k dekrétu o laickom 
apoštoláte)

DUBOIS, Jean: Bratia, už je čas  
(komentár k dekrétu o službe a živote kňazov)

DUBOIS, Jean: Oblečte si nového človeka  
(komentár k dekrétu o obnove rehoľného života)

JÁN PAVOL II.: exhortácia Dar vykúpenia  
(pre rehoľníkov)

JÁN PAVOL II.: Listy pri príležitosti Zeleného štvrtka  
(pre kňazov)

JÁN PAVOL II.: O kresťanskom zmysle ľudského utrpenia  
(pre chorých)

Obrad pomazania chorých a pastoračná starostlivosť o nich

PIUS XI.: Encyklika o katolíckom kňazstve

PIUS XII.: Encyklika o posvätnom panenstve

Rímsky pontifikál

VRABLEC, Jozef: Je niekto z vás chorý?
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