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INDIVIDUÁLNE OBNOVENIE KŇAZSKÝCH SĽUBOV 

V RÁMCI SÚKROMNEJ ADORÁCIE 

 

Úvodné slová vďaky 

Pane Ježišu, keď teraz kľačím pred tebou v Eucharistii, v ktorej si trvalo prítomný ako 

náš Spasiteľ a Pán, ale i pravý a večný kňaz, ďakujem ti za sviatosť kňazstva, ktorou si posvä-

til nielen mňa, ale i všetkých kňazov na celom svete. 

Ďakujem ti, Pane, že si povýšil svoj vykúpený ľud na kráľovské kňazstvo 

a s láskou brata si z neho povolávaš učeníkov, 

ktorým dávaš účasť na svojej kňazskej službe.  

Ďakujem ti za všetkých mojich bratov kňazov,  

ktorí v tvojom mene sprítomňujú obetu nášho vykúpenia 

a rodine tvojich veriacich pripravujú veľkonočnú hostinu. 

Ďakujem ti za všetkých kňazov, ktorí tvojmu ľudu slúžia s opravdivou láskou 

a živia ho tvojím slovom a posväcujú sviatosťami. 

Ďakujem ti za tvoju milosť, ktorou nám pomáhaš 

zasvätiť svoj život tebe, aby sme sa ti mohli pripodobniť 

a dosvedčovať ti svoju vernosť a lásku. 

 

Čítanie Božieho slova  (Hebr 7, 26 — 27; 10, 19. 24) 

Autor Listu Hebrejom potvrdzuje, že ty, Pane, si pravým veľkňaz, ktorý prenikol nebesia; 

posväť ma, prosím, uvažovaním nad jeho slovami: 

„Veď bolo aj vhodné, aby sme mali takého veľkňaza: svätého, nevinného, nepoškvrne-

ného, oddeleného od hriešnikov, povýšeného nad nebesia, ktorý nepotrebuje ako veľkňazi 

deň čo deň prinášať obety najprv za svoje hriechy a potom za hriechy ľudu. On to urobil raz 

navždy, keď obetoval seba samého. 

A keď máme, bratia, smelú dôveru, že vojdeme do Svätyne skrze Ježišovu krv… vší-

majme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom.“ 

 

Text na úvahu 

Aj pri mojej kňazskej vysviacke biskup nad nami svätencami predniesol tieto slová:  
 

„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. 

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.“ 
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Chcem i dnes chvíľu uvažovať nad týmito slovami, pretože ony ma spolu s vkladaním rúk 

utvorili a neprestávajú utvárať. Pri uvažovaní o ordinačnej modlitbe sa v duchu nachádzam 

v samom strede kňazskej vysviacky. 

Slová tejto modlitby, ktorú nad nami vyslovila Cirkev, naplnili náš život mocou Ducha Svä-

tého. Tieto slová sa však dňom nášho vysvätenia nevyčerpali raz a navždy. Pokračujú vo svo-

jom diele a privádzajú k dokonalosti to, čo sa nimi začalo. 

Je to moc, ktorá nás napĺňa a premieňa. Je užitočné nechať v sebe tieto slová každý deň 

pôsobiť. 

A napokon – ako konkrétne v nás chce Duch Svätý pracovať? Je to samotná ordinačná 

modlitba, ktorá vyjadruje spôsob, akým Duch Svätý koná. V nej prosíme, aby svätencom bolo 

darované to, čo na seba prijali ako záväzky: Duch Svätý spôsobuje, že kňazi sú čestnými spolu-

pracovníkmi biskupa, hlásateľmi evanjelia, vernými vysluhovateľmi sviatostí a orodovníkmi za 

zverený ľud a celý svet.  

Kňazská služba neodvodzuje svoju účinnosť od dobrej organizácie života Cirkvi. Je to sám 

Duch Svätý, kto konkrétnym spôsobom formuje kňaza a premieňa ho na živú prítomnosť 

Krista, pastiera, učiteľa a kňaza. Bez tejto prítomnosti sa život Cirkvi nezaobíde (Vittorio Viola, 

Liturgia svätenia a kňazská spiritualita).  

 

Obnovenie kňazských sľubov 

Najdrahší Ježišu, pravý a večný kňaz, pred tebou si chcem teraz obnoviť svoje kňazské 

sľuby, ktoré som po prvýkrát urobil pri svojej vysviacke a ktoré každoročne slávnostne ob-

novujem pred svojím biskupom, bratmi kňazmi a pred spoločenstvom veriacich pri slávení 

svätej omše na zavŕšenie Pôstneho obdobia; v deň, keď si pripomíname ustanovenie Eucha-

ristie a sviatosti kňazstva. 

 Preto pred tvojou tvárou opäť vyjadrujem svoju túžbu bližšie sa primknúť k tebe a ešte 

lepšie ťa nasledovať. 

Nechcem hľadať samého seba, ale verne plniť svoje kňazské poslanie, ktoré som z lásky 

k tebe a k tvojej Cirkvi vzal na seba v deň svojej kňazskej vysviacky. 

Chcem v Eucharistii, vo sviatostiach a v ostatných liturgických úkonoch verne vysluhovať 

Božie tajomstvá na chválu Najsvätejšej Trojice a na posvätenie ľudu, ktorý je mi biskupom 

zverený. 

Chcem posvätný učiteľský úrad vykonávať podľa tvojho príkladu, nášho Učiteľa a Pas-

tiera, teda nie z túžby po hmotných výhodách, ale jedine z lásky k dušiam. 

Chcem dôstojne a múdro plniť službu slova hlásaním evanjelia a vysvetľovaním katolíc-

kej viery, aby som bol dobrým spolupracovníkom svojho biskupa v spravovaní Božieho ľudu. 

Prosím ťa, Ježišu, aby si toto moje odhodlanie prijal a požehnal, pretože len v tvojej mi-

losti odolám všetkým pokušeniam, zvládnem ťažké chvíle a vytrvám v posvätení a tvojej 

službe. Amen. 
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Modlitba za kňazov 

Pane Ježišu, najvyšší a večný kňaz, 

požehnaj, prosím, mňa i všetkých svojich kňazov. 
 

Upevňuj v nás všetkých milosť povolania, 

ktoré biskup vložením svojich rúk na nás verejne potvrdil. 

Udržuj nás vo svojej blízkosti, 

aby sme nepodľahli útokom Nepriateľa 

a nikdy ani v najmenšom nepoškvrnili  

svoje vznešené povolanie. 
 

Prijmi moju modlitbu za všetkých tvojich kňazov, 

za verných a horlivých, ale i za ľahostajných a neverných, 

za pracujúcich doma, ale i v misiách ďaleko za hranicami, 

za osamelých i opustených, 

mladých, ale aj starnúcich a starých, 

za chorých i umierajúcich, 

ale aj za duše kňazov v očistci.  
 

A popritom ti zverujem kňazov a biskupov,  

ktorí sú mi osobne najdrahší: 

kňaza M., ktorý ma pokrstil,  

M., ktorý mi po prvýkrát vyslúžil Eucharistiu, 

M., ktorý mi zvyčajne udeľuje sviatosť zmierenia, 

biskupa M., ktorý ma pobirmoval,  

a (M., ktorý mi) vkladaním svojich rúk a modlitbou (mi) odovzdal sviatosť kňazstva. 

Prosím ťa i za všetkých spolubratov kňazov, 

ktorým som akýmkoľvek spôsobom zaviazaný a vďačný. 

A napokon ťa prosím za mojich spolubratov kňazov,  

s ktorými spolupracujem v tvojej službe v našej M. diecéze, 

i nášho biskupa M., ktorý nás v tvojom mene posiela do tejto tvojej služby. 
 

Všetkých nás napĺňaj svojou milosťou  

a požehnávaj tu i vo večnosti. 

Amen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


