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Logo hnutia Modlitby za kňazov zobrazuje 
Veľkňaza, Pastiera, ktorý sa obetoval za svoje 
ovečky a zároveň pálium, symbolizujúce zatúlanú 
ovečku, ktorú dobrý pastier hľadá a keď ju nájde, 
„vezme s radosťou na plecia“ (Lk 15, 5). 

Takýchto pastierov pre naše farnosti si chce
me vyprosiť, lebo „žatva je veľká, ale robotníkov 
málo“ (Mt 9, 37). 

Pálium tiež vyjadruje jednotu – zvláštne du
chovné puto medzi metropolitom a pápežom, 
jeho duchovnú moc prijímanú a vykonávanú 
v jednote s Rímskou Cirkvou.
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Slovo na úvod

Táto modlitebná knižka chce byť pomôckou 
pre spoločenstvá a jednotlivcov, ktorí sa túžia 
modliť za kňazov, správcov Božích tajomstiev. 
Jedným z  hlavných cieľov hnutia Modlitby za 
kňazov (MZK) je, aby pri farnostiach vznikali 
malé spoločenstvá, ktoré budú svojim pastierom 
pomáhať v  ich poslaní. Tak, ako keď Izraeliti 
bojovali proti Amalekovi a  Hur s  Áronom 
podopierali modliacemu sa Mojžišovi jeho 
unavené ruky, a  len vtedy víťazili, podobne aj 
my môžeme v duchovnom boji podopierať ruky 
našim kňazom.

Nikomu však nechceme predpisovať formu, 
ani dĺžku modlenia. Je na zvážení každého, 
akými modlitbami, alebo ako často sa bude 
za kňaza či kňazov modliť. Sme presvedčení, že 
náš dobrý Boh s radosťou prijme každú jednu 
modlitbu vyjadrenú s láskou. 
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„Súkromné modlitby sa podobajú slame 
rozhádzanej po poli. Keď sa zapáli, plameň 

je slabý. Ak však zozbierame slamu do 
snopu, oheň je jasný a stúpa vznešene 

k nebesiam. Taká je spoločná modlitba.“

Sv. Ján Mária Vianney

„Pane, daj, aby som mohla zachrániť 
aspoň jedného kňaza.“

bl. Zdenka
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Modlitba za spoločenstvo MZK

Nebeský Otče, láskavo zhliadni na naše spo
ločenstvo, ktoré sa schádza na spoločnú modlitbu 
za posvätenie kňazov. Obdaruj nás milosťou 
svojho Svätého Ducha, aby nás sprevádzal 
v modlitbe a v živote. Udeľ nám horlivosť 
a  vytrvalosť v  modlitbe za posvätenie tvojich 
kňazov, ktorých službu v  našom kresťanskom 
živote nemôže nik nahradiť. Posilňuj našu vieru 
v ich poslanie a vzbudzuj v nás úctu ku každému 
z nich. Prosíme ťa o to skrze Krista, nášho Pána. 
Amen.

Na príhovor Panny Márie Sedembolestnej, 
blahoslaveného Titusa a blahoslavenej Zdenky 
naplň naše spoločenstvo duchom jednoty a po
koja a podporuj nás v našom úsilí vytrvalo sa 
modliť za posvätenie kňazov. Amen. 

Otče náš... Zdravas Mária... Sláva Otcu...

Blahoslavený Titus a blahoslavená Zdenka, 
prihovárajte sa za nás!



7

Modlitba za kňaza vo farnosti

Pane Ježišu, večný Veľkňaz, prosíme ťa za kňaza 
našej farnosti, otca .................................... Zverujeme 
ho tvojej láske a ochrane. Prosíme ťa, daj, aby sa 
ochotne nechal viesť tvojím Svätým Duchom, 
aby podľa slov pápeža Františka bol človekom 
adorácie a  stretnutia, človekom, ktorý počúva. 
Daj, aby si jasne uvedomoval, že jeho život je pre 
druhých: pre Otca a pre ľudí.

Na príhovor blahoslaveného Titusa a blaho
slavenej Zdenky, ktorí poznali hodnotu sviatost
ného kňazstva a pre jeho ochranu nasadili svoje 
životy, daruj nám úctu k nášmu duchovnému 
otcovi, posilni našu vieru, aby sme v ňom videli 
tvojho posla a sprostredkovateľa tvojich milostí. 

Vzbudzuj v nás ochotu modlitbou a konkrét
nou pomocou spolupracovať s ním na duchov
nom dobre našej farnosti. Lebo ty žiješ a kraľu
ješ na veky. Amen. 

Blahoslavený Titus a blahoslavená Zdenka, 
orodujte za kňaza našej farnosti!
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Modlitba za kňazov

Pane Ježišu, ty si nám daroval blahoslaveného 
Titusa a blahoslavenú Zdenku, ktorým si počas 
náboženskej neslobody dal milosť nielen v teba 
veriť, ale za teba aj trpieť. V čase, keď bol slovenský 
národ tvrdo skúšaný, prejavili hrdinskú odvahu, 
keď zachraňovali kňazov a  nádejné kňazské 
povolania, a  veľkú statočnosť, keď ich mučili 
a neľudsky s nimi zaobchádzali.

Prosíme ťa, daj, aby sme si na ich príhovor 
zachovali úctu ku kňazom, bez ktorých by nám 
chýbala tvoja sviatostná milosť. Posilni našu vie
ru v kňazstvo, ktorým si ich obdaroval. Pomáhaj 
nám sprevádzať ich poslanie a  apoštolát mod
litbou, spoluprácou, príkladným kresťanským 
živo tom, povzbudením a vďačnou láskou. 

Pane, chráň našich kňazov pred útokmi Bohu 
odcudzeného sveta a pred zlom v akejkoľvek 
podobe. 

Daruj nám kňazov podľa svojho Srdca, 
kňazov pokorných a pravdivých, ktorí s čistým 
a  nerozdeleným srdcom obetavo slúžia tebe aj 
nám. 
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Daruj nám kňazov, mužov modlitby, 
naplnených duchom evanjelia a horlivosťou za 
spásu našich duší, kňazov ochotných ujímať sa 
chorých, chudobných, opustených a sociálne 
znevýhodnených.

Pane, daruj nám svätých kňazov. 
Láske tvojho Srdca zverujeme kňazov, ktorí 

pre rôzne dôvody opustili kňazské povolanie 
a kňazskú službu. Prosíme ťa, daj, aby cez našu 
ochotnú pomoc a starostlivú lásku pocítili 
tvoju blízkosť, ktorá potešuje a  posilňuje. Daj, 
aby boli otvorení pre tvoju milosrdnú lásku, 
ktorá svoju všemohúcnosť prejavuje tým, že sa 
zľutúva a odpúšťa.

Blahoslavený Titus a blahoslavená Zdenka,
 orodujte za našich kňazov!
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Modlitba za nové kňazské povolania

Pane Ježišu, darca každého povolania, ty nás 
svojím slovom povzbudzuješ: Proste Pána žatvy, 
aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Na príhovor 
blahoslaveného Titusa a  blahoslavenej Zdenky, 
ktorí obetovali svoju slobodu a život za záchranu 
kňazov a  nádejných kňazských povolaní, daruj 
mladým ľuďom odvahu odpovedať na hlas 
tvojho povolania, ktoré zaznieva v  ich srdci. 
Posilňuj ich svojou milosťou, aby sa nebáli urobiť 
konkrétne rozhodnutie a prevziať zodpovednosť 
za darované povolanie s dôverou v tvoju pomoc. 

Ty, ktorý neprestávaš povolávať, vypočuj 
našu modlitbu a daruj nám dostatok horlivých 
kňazov, zapálených ohňom tvojho Ducha Svä
tého, nadšených hlásateľov radostnej zvesti 
evanjelia, aby sa skrze nich naše rodiny upev
ňovali vo viere a vzájomnej láske.

Pane Ježišu, prosíme ťa, aby na príhovor 
Sedembolestnej Panny Márie, blahoslaveného 
Titusa a  blahoslavenej Zdenky nám nikdy 
nechýbali horliví duchovní pastieri, ktorí budú 
žiť pre teba a pre poslanie, ktoré je im zverené. 
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Blahoslavený Titus a blahoslavená Zdenka, 
vyproste nám sväté kňazské a rehoľné 

povolania! 

Modlitba za kňazov  
k patrónke Slovenska

Druhý vatikánsky koncil vyzýva všetkých kňazov, 
aby hľadeli na Máriu ako na dokonalý vzor pre 
vlastný život, vzývali ju ako „Matku najvyššieho 
a  večného Kňaza, Kráľovnú apoštolov, ochran
kyňu ich kňazskej služby“. „Nech si ju kňazi,“ 
pokračuje koncil, „ctia a milujú, preukazujú 
jej synovsky oddanú nábožnú úctu.“ (porov. 
Presbyterorum ordinis, 18) (Benedikt XVI. 
v Roku kňazov 12. 8. 2009)

Pridajme sa preto aj my k našim kňazom 
s prosbou k Sedembolestnej Panne Márii:
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Sedembolestná Panna Mária, patrónka 
Slovenska, podľa príkladu blahoslaveného 
Titusa a  blahoslavenej Zdenky, ktorí pomá
hali kňazom, s dôverou ťa prosíme za kňazov 
nášho slovenského národa. 

Drahá Matka, zhliadni na svojich milova
ných synov, ktorých ti tvoj umierajúci Syn 
zveril z kríža v apoštolovi Jánovi. Prosíme, 
ujmi sa našich kňazov v ich službe a  v  ťaž
kostiach, ktoré na nich doliehajú v súčasnom 
svete. 

Ty si sa celá darovala Bohu a nezriekla si sa 
vernej lásky ani v najväčšej bolesti. Prosíme, 
vypros našim kňazom milosť, aby do svojej 
služby Bohu a ľuďom ochotne vložili všetku 
lásku svojho srdca. Vypros im obetavú lásku 
k ľuďom, ktorá pramení z ich každodennej 
lásky k tvojmu Synovi. 

Sedembolestná matka, modli sa spolu 
s nimi, aby ohlasovaním evanjelia a vysluho
vaním sviatostí slúžili životu dnešných ľudí 
a privádzali ich k tvojmu Synovi. U  svojho 
Syna im vypros vernosť a vytrvalosť v život
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ných skúškach. Ako dobrá matka ochraňuj 
ich pred mnohorakými úkladmi Zlého. 

Sedembolestná matka, tvojej materinskej lás
ke osobitne zverujeme: 

• kňazov, ktorí stratili vieru a radosť 
z povolania,

• kňazov, ktorým sa povolanie stalo 
zamestnaním,

• kňazov, ktorí sa ocitajú v rôznych 
závislostiach,

• kňazov chorých a pokročilých vekom,
• kňazov, ktorí opustili kňazskú službu,
• kňazov, ktorí umierajú,
• kňazov, ktorí v očistci čakajú našu 

modlitbu a lásku. 

Sedembolestná matka, prihováraj sa za všet
kých kňazov u svojho Syna, Ježiša Krista, ktorý 
je Veľkňazom včera, dnes i naveky. Amen.
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Desiatok ruženca za kňazov

Kňazstvo je od samých koreňov Kristovým 
kňazstvom. Je to on, Kristus, ktorý Bohu obetuje 

seba samého, svoje telo a krv, a touto svojou 
obetou ospravodlivuje v Otcových očiach celé 

ľudstvo a nepriamo celé stvorenstvo. Kňaz, keď 
slúži každý deň Eucharistiu, zostupuje do hĺbky 
tohto mystéria. Preto slávenie Eucharistie musí 
byť pre neho najdôležitejším okamihom dňa, 

stredobodom celého jeho života 

Sv. Ján Pavol II.

... Ježiš, ktorý ustanovil  
Oltárnu sviatosť.
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Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu

Pane, zmiluj sa. 
Kriste, zmiluj sa. 
Pane, zmiluj sa. 
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,

Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, 
zmiluj sa nad nami.

Srdce Ježišovo, Duchom Svätým utvorené v lone 
panenskej Matky,

Srdce Ježišovo, podstatne zjednotené  
s Božím Slovom,

Srdce Ježišovo, Srdce nekonečnej velebnosti,
Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží,
Srdce Ježišovo, stánok Najvyššieho,
Srdce Ježišovo, dom Boží a brána do neba,
Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky,
Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti 

a láskavosti,
Srdce Ježišovo, plné dobroty a ľúbosti,
Srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých čností,
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Srdce Ježišovo, najhodnejšie všetkej chvály,
Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých sŕdc,
Srdce Ježišovo, v ktorom sú všetky poklady 

múdrosti a poznania,
Srdce Ježišovo, v ktorom prebýva všetka  

plnosť božstva,
Srdce Ježišovo, v ktorom má Otec zaľúbenie,
Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my všetci sme 

čerpali,
Srdce Ježišovo, túžba za večnými výšinami,
Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné,
Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých,  

čo ťa vzývajú,
Srdce Ježišovo, prameň života a svätosti,
Srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy,
Srdce Ježišovo, potupami preplnené,
Srdce Ježišovo, pre naše neprávosti strýznené,
Srdce Ježišovo, až na smrť poslušné,
Srdce Ježišovo, kopijou prebodnuté,
Srdce Ježišovo, prameň všetkej útechy,
Srdce Ježišovo, náš život a naše vzkriesenie,
Srdce Ježišovo, náš pokoj a naše zmierenie,
Srdce Ježišovo, obeta za hriešnikov,
Srdce Ježišovo, spása všetkých, čo v teba dúfajú,
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Srdce Ježišovo, nádej všetkých,  
čo v tebe umierajú,

Srdce Ježišovo, slasť všetkých svätých, 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, 
 zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,  

vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,  

zmiluj sa nad nami.

– Ježišu, tichý a pokorný srdcom.
– Pretvor naše srdce podľa svojho srdca.

Modlime sa: 
Všemohúci a večný Bože, pozri na srdce svojho 
milovaného Syna a na chvály a zadosťučinenia, 
ktoré ti prináša za nás hriešnikov; odpusť nám, 
uzmierený, keď ťa prosíme o tvoje milosrdenstvo 
v mene tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý s tebou 
žije a kraľuje na veky vekov. Amen.
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Modlitba zasvätenia 
Božskému Srdcu

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, skutočne prítomné 
vo svätej Eucharistii, zasväcujem ti telo a dušu, 
aby boli jedno s  tvojím Srdcom, ktoré je 
obetované v  každej chvíli na všetkých oltároch 
sveta, zvelebuje Otca a prosí ho o príchod jeho 
kráľovstva.

Prosím ťa, prijmi toto moje pokorné obeto
vanie seba. Použi ma, ako ty chceš na väčšiu 
slávu Otca, na spásu duší a posvätenie kňazov.

Najsvätejšia Matka Božia, nikdy nedopusť, aby 
som sa odlúčil od tvojho Božieho Syna. Prosím 
ochraňuj ma ako svoje milované dieťa. Amen.
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Modlitba za Svätého Otca

Všemohúci Bože, ty si ustanovil pápeža M.  za 
viditeľnú hlavu svätej Cirkvi. Prosíme ťa, naplň 
ho svojou láskou, aby bol dobrým otcom a pas
tierom celej tvojej Cirkvi. Daj mu múdrosť a pre
zieravosť, pokoru a nádej, trpezlivosť a zdravie, 
aby podporovaný vernými biskupmi a  kňazmi 
viedol tvoj ľud k spáse. Amen.

„Modlime sa, aby všetci kňazi a zasvätení boli 
pre povolaných príkladom i povzbudením 

svojou pokornou pohotovosťou a veľkodušnosťou 
v prijímaní darov Ducha Svätého a v darovaní 
ovocia lásky a pokoja druhým i vernosťou vo 

viere a aby dokázali chápať ľudský život a vniesť 
morálny poriadok do života ľudí  

a celej spoločnosti.“

Sv. Ján Pavol II
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Modlitba za biskupa

Pane Ježišu Kriste, pastier svojej Cirkvi, pomáhaj 
svojím požehnaním nášmu biskupovi M., 
urob ho opravdivým otcom diecéznej rodiny 
a  príkladom apoštolskej horlivosti. Daj mu 
čnosť rozvážnosti a trpezlivosti. Udeľ mu ducha 
múdrosti, aby mohol hlásať tvoje slovo a  viesť 
ľud, ktorý si mu zveril. Ty žiješ a kraľuješ na veky 
vekov. Amen.

„Aj keby som stratil môj život, nebolo by to 
márne, ak by sa aspoň jeden z tých, ktorým som 

pomohol, stal kňazom namiesto mňa.“

bl. Titus Zeman
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Modlitba za kňazov,  
ktorí prežívajú krízu

Všemohúci a  milosrdný Bože, prosíme ťa za 
všetkých kňazov, ktorí prežívajú ťažké chvíle vo 
svojom povolaní; obdaruj ich svojím Duchom 
múdrosti a pravého poznania, Duchom vernosti 
a sily; láskavo zhliadni na ich  trápenia, uľahči 
im bremená pochybností a posilni ich vieru, aby 
sa s  neochvejnou dôverou spoliehali na tvoju 
otcovskú lásku a  vytrvali vo svojom povolaní. 
Prosíme ťa o to skrze Krista, nášho Pána. Amen. 

 

„Žime pre duše, buďme apoštolmi, zachraňujme 
najmä duše kňazov. Modlime sa, trpme za nich 

a v posledný deň nám bude Ježiš vďačný.“

Sv. Terézia z Lisieux
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Modlitba za starých a chorých kňazov

Dobrý Bože, ty nás vedieš k úcte aj k starým 
a  chorým kňazom, ktorí už aktívne nepôsobia 
v pastorácii. Po celé roky nás viedli k tebe, 
vysluhovali nám sviatosti a  sprostredkovávali 
tvoju milosť. Vychovávali nás, povzbudzovali, 
potešovali a sprevádzali modlitbami. 
Pane, prosíme ťa, sprevádzaj ich svojou láskou 
a  svojou pomocou v ich utrpení. Buď im 
nádejou a silou života. Obdaruj ich vernosťou 
a vytrvalosťou, aby v  ťažkých chvíľach života 
nezabúdali na teba a v tebe vždy hľadali útechu. 
Prosíme ťa o to skrze Krista, nášho Pána. Amen. 

„Modliť sa a trpieť za svätú Cirkev a jej pastierov 
je pre mňa nadovšetko. Vždy pri svätom 

prijímaní vnútorne prosím Spasiteľa, aby chránil 
svoju Cirkev a svojich pastierov a nech mi pošle 
bolestné mučeníctvo, ktoré by som znášala za 

nich, nech som aspoň malou obetou za hriechy.“

Sv. Anna Schäfferová
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Vykonajme v advente skutok lásky 
starým a chorým kňazom

Svätý Otec František: „Často počujem, že sa robí 
púť do svätyne Panny Márie, svätého Františka, 
svätého Benedikta... Púte! Ale som zvedavý, či 
my kresťania máme chuť urobiť jednu návštevu, 
bude to skutočná púť! Do tých sanktuárií svätosti 
a apoštolskosti, ktorými sú opatrovateľské domy pre 
starých kňazov a rehoľné sestry“ (18. 10. 2013). 

Po modlitbách za našich pastierov pozývame 
„vysúkať si rukávy“ a vykonať podľa výzvy pá
peža Františka „púť“ do niektorého „sanktuária 
svätosti a apoštolskosti“, a  prejaviť tak v  čase 
adventu aspoň jednému chorému a  staršiemu 
kňazovi lásku. Svojou prítomnosťou, povzbu
dením či akýmkoľvek príhodným spôsobom. 

K tomuto pozvaniu pridávame jedno odpo
rúčanie: Zo skúseností vieme, že je dobré sa 
najskôr informovať u správcu farnosti, kde ta
kíto kňazi bývajú, či by návšteva bola možná, 
kedy a za akých okolností.
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Modlitba za zosnulých kňazov

Nekonečný Bože, prosíme ťa za spásu tvojich 
zosnulých kňazov, ktorí verne plnili svoju službu; 
vyslyš naše pokorné prosby a daj, aby sa naveky 
tešili v spoločenstve tvojich svätých. Skrze Krista, 
nášho Pána. Amen. 

„Modlitba za kňaza sa vzťahuje nielen na kňaza, 
za ktorého sa koná, ale na všetky duše,  

ktoré sú mu zverené. Keď sa teda modlíte  
za kňazov, modlíte sa za dobro celej Cirkvi,  
a tým tiež najlepšie potešujete Pána Ježiša 

v Najsvätejšej sviatosti v jeho  
bolestnom zármutku.“

Sv. Terézia z Avily
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O hnutí Modlitby za kňazov

MZK vzniklo ako malé modlitbové spoločenstvo 
na konci roku 2008 s túžbou modliť sa za kňazov, 
ale aj šíriť úctu k sviatostnému kňazstvu. Správnosť 
cesty, ktorou sme sa vybrali, potvrdilo rozhodnutie 
Svätého Otca Benedikta XVI. vyhlásiť od 19. júna 
2009 osobitný Rok kňazov. 

MZK bolo v  roku 2018 schválené v  zmysle 
Kódexu kanonického práva (kánonu č. 299, § 1) 
otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským.

V súčasnosti pôsobí na celom Slovensku a má 
tri úrovne, na ktorých sa zjednocujeme v mod
litbách: 

1.
V malých spoločenstvách MZK pri farnostiach, 
ktoré sú budované s  cieľom modliť sa za miest
neho kňaza.  

2. 
V  spoločenstve s tými, ktorí požiadali ústredie 
hnutia o  zasielanie modlitbových úmyslov za 
rôzne problémy a potreby konkrétnych kňazov. 
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V tomto type spoločenstva MZK môžu byť zapo
jení jednotlivci, ale aj malé spoločenstvá MZK 
pri farnostiach, ktoré sa okrem svojho kňaza vo 
farnosti, chcú modliť aj za iných kňazov.

3.
Pri pravidelných modlitbových stretnutiach 
v  Národnej bazilike Sedembolestnej Panny 
Márie v ŠaštíneStrážach. 

V prípade, že sa rozhodnete vytvoriť malé spo
ločenstvo pri farnosti, dajte nám, prosíme, o tom 
vedieť. Ak budete chcieť, môžeme vám posielať 
modlitbové úmysly aj za ďalších kňazov, tiež vám 
môžeme poslať ďalšie takéto modlitbové knižky, 
ale aj zasielať informácie o  aktivitách hnutia. 
Kontakt je dobrý aj pre to, aby sme o sebe vedeli 
a mohli sa modliť aj za seba navzájom.  

Kontakt: mzk@mzk.sk
Poštová adresa: 
MZK
Moravský Sv. Ján 28
90871 Moravský Sv. Ján
www.mzk.sk, 
www.postaputzaknazov.sk
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Hnutie každoročne organizuje: 

40dňovú reťaz pôstu a modlitieb za kňazov (vždy 
od sviatku Sedembolestnej Panny Márie – 15.9.) 
a Púť za kňazov v Šaštíne (spravidla v niektorý zo  
40 dní reťaze pôstu a modlitieb).

Pomáhame kňazom predovšetkým modlit
bou a pôstom, ale našim cieľom je aj praktická 
pomoc. Pre tých kňazov, ktorí sa ocitli v núdzi, 
sú chorí, či po úraze, alebo už starší vekom. 
Túto službu je možné podporiť:

• na účet: SK30 7500 0000 0040 1694 7889
• poukázaním 2% z dane pre občianske 

združenie:

MZK
Štefanov 265
Štefanov
90645

IČO: 37834568
DIČ: 2021635044
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