Vigília pred nedeľou Dobrého Pastiera
Meditácie a modlitby za duchovné povolania, s blahoslaveným Titusom Zemanom

Počas vigílie je vhodné umiestniť na viditeľné miesto relikviu blahoslaveného Titusa, ale tak, aby
mohla byť vystavená aj Najsvätejšia Sviatosť. Po skončení vigílie môže nasledovať uctenie
relikvie zo strany všetkých prítomných.

Úvodná pieseň
Napr. Hymnus ku cti bl. Titusa Zemana (str. 20 – 21 – brožúrka z blahorečenia TZ)
HYMNUS
Bohu buď chvála a sláva večná,
nech zaznie svedectvo spoločenstva.
Titus nám káže ku Kristovi ísť,
Láska je mocnejšia než nenávisť.
Mária nad hriešnikmi dnes smúti,
kto nemiluje ostáva v smrti.
Dať život za bratov to je však dar,
položme obetu dnes na oltár.
Sme viacej než vrabce v lístí stromov
a máme u Otca v nebi domov.
Kráčajme po ceste mučeníkov,
vystlanú skutkami namiesto slov.

Čo vravel potme Pán, vynesme von,
nech slovo svedectva znie ako zvon.
Nepriateľ dušu nám nerozdrví.
Tak svedčil Titus vyliatím krvi.
Mučeník Titus sa Pánovi dal,
tým navždy dosvedčil: Kristus je kráľ.
Vraví nám: Do konca vždy vytrvaj,
čaká ťa nebeská odmena, raj.
Nech v našej rodine modlitba znie
za mnohé duchovné povolanie,
nech stále spievajú ústa naše,
Pána chcem velebiť v každom čase.

Oslavujme Pána, velebme ho,
volá na hriešnika nehodného.
Úbožiak zavolá, Pán odpovie
svedectvom milostí v každom slove.
Počas úvodnej piesne predsedajúci (P) a asistencia zaujmú pripravené miesto na sedenie pod oltárom.
Pred oltárom je umiestnené kľačadlo.

P: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
L: Amen.
P: Drahí bratia a sestry, už vyše polstoročia sa ujal zvyk intenzívne sa modliť za kňazské
a duchovné povolania práve v súvislosti s evanjeliovým textom štvrtej veľkonočnej nedele,
ktorý nám hovorí o Ježišovi Dobrom Pastierovi. Cirkev na Slovensku dostala v roku 2017 dar
blahoslaveného Titusa Zemana, ktorého mučeníctvo je úzko spojené so starostlivosťou a so
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sprevádzaním mladých ľudí na ceste duchovného povolania. Chceme sa teda aj na jeho
príhovor obrátiť k Ježišovi, Dobrému Pastierovi a Pánovi žatvy, aby pre svojich verných a pre
svet poslal dobrých pastierov a horlivých robotníkov na diele evanjelizácie.
Pieseň: Pán zastavil sa na brehu

Božie Slovo (1) – Z knihy Exodus (Ex 3,7-10)
Pán povedal Mojžišovi, keď sa mu zjavil v horiacom kríku: «Videl som utrpenie svojho ľudu v
Egypte a počul som jeho volanie pre pracovných dozorcov. Viem o jeho utrpení. Preto som
zostúpil, aby som ho vyslobodil z moci Egypťanov a vyviedol ho z tej krajiny do krajiny krásnej
a priestrannej, do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom, do bydlísk Kanaánčanov, Hetejcov,
Amorejčanov, Ferezejcov, Hevejcov a Jebuzejcov. A teraz došlo volanie Izraelitov ku mne a ja
som videl útlak, ktorým ich Egypťania sužujú. Preto poď, pošlem ťa k faraónovi! Vyvedieš môj
ľud, Izraelitov, z Egypta!»
Meditácia (1)
Utrpenie ľudu v Egypte. V roku 1950 si v našej krajine Boh povolával mnohých do svojej
služby. Prišla však noc z 13. na 14. apríla a pre novú sľubnú generáciu sa skončila nádej , že sa
bude pokojne formovať pre svoj kňazský alebo zasvätený život. Tej noci boli obsadené všetky
kláštory na Slovensku, predstavení a kňazi boli poslaní do sústreďovacích táborov a mladí
študenti boli poslaní domov a následne povolaní na vojenskú službu alebo na stavby mládeže,
kde museli podstúpiť ideologické prednášky a odrádzanie od nastúpenej cesty povolania.
Vyvedieš môj ľud z Egypta. Salezián kňaz Titus Zeman pocítil v sebe silu a odhodlanie zúčastniť
sa na záchrane povolaní svojich mladších bratov. Bolo treba zorganizovať ich, vybrať tých
najodhodlanejších, aby opustili krajinu, v ktorej ich povolanie bolo ohrozené, a odišli do
krajiny, kde by mohli pokračovať vo formácii a naplniť svoje povolanie. Don Titus z Božej
prozreteľnosti zostal v tú barbarskú noc na slobode, ale on túto slobodu prežíval ako lásku
k bratom, najmä k tým, ktorí boli ohrození na ceste svojho povolania. Navštevoval ich,
povzbudzoval, vysluhoval im tajne sviatosti a organizoval ich ilegálne prechody do Talianska,
pričom ich aj osobne sprevádzal.
Pieseň k vyloženiu sviatosti: Spievaj Pánovi, duša spievaj...

K.: Nech je zvelebený Ježiš v Najsvätejšej Oltárnej sviatosti.
Ľ.: Od tohto času až na veky.
K.: Vzdávame Ti vďaky za Tvoje prísľuby neustálej prítomnosti v Eucharistii s nami.
Volajme: Vzdávame Ti vďaky, Pane Ježišu.
Ľ.: Vzdávame Ti vďaky, Pane Ježišu.
K.: Vzdávame Ti vďaky za to, že nás na cesty sveta posilňuješ Eucharistiou.
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Ľ.: Vzdávame Ti vďaky, Pane Ježišu.
K.: Vzdávame Ti vďaky za to, že si nám ukazoval a ukazuješ cestu povolania.
Ľ.: Vzdávame Ti vďaky, Pane Ježišu.

Božie Slovo (2) – Z evanjelia podľa Jána (Jn 10,11-15)
Pán Ježiš hovorí: «Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a
ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk
ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám
svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za
ovce. »
Meditácia (2)
Z listu don Titusa
Dnes počas svätej omše som dostal také dve silné injekcie, že keby som ich bol dostal prv,
nebol by som Ti napísal predošlý list [z 21. januára] o strachu. Prvá bola pri čítaní z Prvého listu
apoštola Jána: Aj my sme povinní dávať život za bratov, je to teda naša povinnosť byť
pripravení i život položiť za bratov. Veď čoho sa máme báť? V tom istom čítaní je napísane: My
vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Drahý priateľ, urob si rozjímanie
o tomto texte, pomaly si čítaj vetu za vetou a uvažuj. Isto uznáš, že som sa mýlil, keď som Ti
minulý list poslal napísaný v tomto tóne. Boli to prvé dojmy. Príliš som sa pridržiaval myšlienky
na tento život a nebol som upriamený na ten druhý, lepší. Ten, ktorý chceme z Božieho
milosrdenstva dosiahnuť. A druhá inšpirácia bola v evanjeliu: Nebojte sa... Nepredávajú sa dva
vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však
máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho
vrabcov! Teda ani vrabec nepadne na zem bez toho, aby to nedopustil Boh; aj vlasy máme na
hlave spočítané a ani jeden z nich nestratíme, ak to Boh nedopustí. A opakuje sa tu: „Nebojte
sa!“ Zdôverím sa Ti, drahý priateľ, toto boli dve silné myšlienky, ktoré ma sprevádzali počas
celej omše. A nemôžem odolať, aby som Ti to nenapísal. Azda by to niekto pomenoval
falošným hrdinstvom, azda šialenstvom, azda nerozumnosťou. Nech si to menuje, kto chce a
ako chce, ja to nazývam povinnosť.
Pieseň: Vanie, Duch Svätý, vanie...

Nový duchovný Exodus. Izraeliti opustili Egypt, aby prišli do zasľúbenej zeme, kde by mohli
slobodne slúžiť Pánovi. Okolo roku 1950 mnohí utiekli z Československa do inej krajiny, aby
mohli slobodne slúžiť Pánovi vo svojom povolaní. Východ z Egypta sa však neuskutočňuje len
geograficky, ale má aj svoj hlboký duchovný význam. Napr. vyjsť z vlastnej pohodlnosti, vedieť
preberať iniciatívu, zapájať sa, sprevádzať, prekonať uzavretie a upätosť na vlastné istoty,
vychádzať zo seba smerom k bratom a sestrám (Evangelii gaudium). Exodus znamená niečo
opustiť, na niečo sa podujať a niekde s vierou a odhodlaním napriek ťažkostiam putovať.
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Dnes nepotrebujeme utekať s povolanými do nejakej inej krajiny. Máme vonkajšiu slobodu,
veľké semináre a formačné domy. Pre záchranu povolaní potrebujeme uskutočniť niektoré
dôležité duchovné exody.
Postoj z Horebu. No najprv sa musíme učiť postoju z Horebu: „Na Horebe za rodinu“. Prečo
Horeb? Pretože v Knihe Exodus sa rozpráva o vrchu Horeb, keď Mojžiš zdvihol ruky, Izrael bol
silnejší, ale keď mu ruky oťaželi, víťazili Amalekiti (Ex 17,11). A ešte keď Mojžiš cítil, že mu od
únavy oťaželi ruky, vtedy Áron a Hur, jeden z jednej strany, druhý z druhej mu podopierali ruky
(Ex 17,12). Tento obraz jasne ukazuje, že iba Božia moc môže meniť nemožné skutočnosti na
možné. Od nás sa žiada, aby sme sa zúčastnili na „tomto boji, alebo vojne“ v prospech rodiny.
Keď budeme vzývať našimi pozdvihnutými, holými a krehkými rukami aby pôsobil Duch Svätý,
oslobodil krásu a moc Tajomstva lásky, darovanej každému manželskému páru a každej
rodine, každému chlapcovi a dievčaťu.
Exodus pre rodinu. Rodina musí prejsť od duchovnej vlažnosti k živému prežívaniu viery
a sebeckej uzavretosti k otvoreniu sa potrebám sveta a Cirkvi. V rodine sa prežíva viera nielen
tým, že deti naučíme modlitby a naučíme ich účasti na nedeľnej a sviatočnej bohoslužbe. Viera
v rodine sa prežíva však najmä vtedy, keď sa rodičia dokážu pozerať na svet, na prácu a ťažkosti
života očami viery a toto odovzdávajú svojím deťom.
Rodina zostáva «sebecká» ak rozmýšľa len v logike prosperity, úspechu a pohodlia pre vlastné
deti, a neotvára sa službe svetu a Cirkvi. Lebo tak v konečnom dôsledku nikdy neotvára deti
pre službu Cirkvi v duchovnom povolaní. Ak rodina neprejde k tomu, aby sa stala
sprostredkovateľkou živej viery a otvorenosti pre potreby sveta a Cirkvi, naše nádeje na
povolania sa nesmierne zmenšujú.
•

Exodus cirkevného a farského spoločenstva. Prechod od formálneho spoločenstva
k modlitbovému a angažovanému spoločenstvu, ktoré sa otvára Bohu i bratom a
uschopňuje nás budovať dejiny podľa Božieho plánu (Na začiatku tretieho tisícročia, 33)
Prejsť od chladných vzťahov k prežívaniu spirituality spoločenstva, ktorá je výchovným
princípom, formujúcim človeka i kresťana, služobníkov oltára, zasvätených,
pastoračných pracovníkov i rodiny a spoločenstvá. (Na začiatku tretieho tisícročia, 43).
Iba takéto rozhodnutia zvyšujú nádej na nové duchovné povolania.
Pieseň: Spolu s vínom a chlebom (Brož. str. 35)

Prosby
1. Don Titus bol týraný a odsúdený na dlhé roky väzenia ideológiou, ktorá si uzurpovala právo
šliapať po ľudskej dôstojnosti a slobode všetkých tých, čo s ňou nesúhlasili.
-

Pane, pomôž nám, aby sme v našej krajine vedeli viesť kultivovaný dialóg aj pri rôznosti
názorov a aby sa vždy rešpektovala dôstojnosť človeka a jeho základné práva.
(Kyrie eleison)

2. Don Titus sa obetoval za záchranu duchovných povolaní a bol ochotný ich sprevádzať na
ich ťažkej ceste.
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-

Prosíme ťa, Pane, za všetkých duchovných pastierov Cirkvi a za všetky cirkevné
spoločenstvá na Slovensku, aby pastoráciu mladých a pastoráciu duchovných povolaní
čoraz väčšmi vnímali ako jedinú možnú cestu do budúcnosti, ak chceme ohlasovať,
slúžiť a sláviť Evanjelium nádeje. (Kyrie eleison)

3. Don Titus ako salezián zasvätil svoj život výchove a evanjelizácii mladých, ktorých viera je
aj dnes vystavená toľkým skúškam.
-

Prosíme ťa, Pane, za mladých kresťanov na Slovensku, aby dokázali ísť proti prúdu a
odvážne žiť vieru v prostredí, v ktorom pôsobia; aby neboli „gaučovými kresťanmi“, ale
aby ochotne spoznávali svoje povolanie a odhodlali sa k veľkým a zodpovedným
celoživotným rozhodnutiam. (Kyrie eleison)

4. Don Titus vyrastal v rodine, ktorá hoci s námahou, predsa však prekonávala ťažkosti
spojené s uskutočňovaním jeho povolania.
-

Prosíme ťa, Pane, za kresťanské rodiny našej krajiny, aby prekonali pokušenia dnešnej
spoločnosti dávať na prvé miesto to vonkajšie, povrchné, rýchle a dočasné, a aby viedli
svoje deti k životnému štýlu, v ktorom bude ich ľudský rozvoj v harmónii so solidaritou
voči chudobným a s rozmerom večnosti, ktorej prísľub sme dostali. (Kyrie eleison)

5. Don Titus s pokorou a láskou vydal svedectvo viery pred spoločnosťou, ktorá odmietla
Boha.
-

Prosíme ťa, Pane, za Cirkev a za všetky jej spoločenstvá a hnutia, aby dokázali odvážne
a príťažlivo predkladať hodnoty evanjelia súčasnej spoločnosti a nikdy nepodľahli
strachu, že sa náš Otec nepostará o silu pre pokorných a milujúcich. (Kyrie eleison)

Otčenáš
Pieseň pred požehnaním (Ctíme túto sviatosť slávnu)
1. Ctíme túto Sviatosť slávnu, zbožne skloňme kolená, bohoslužbu starodávnu nahraď
nová, vznešená; pomôž zmyslom, ktoré slabnú, viera s láskou spojená.
2. Otcu, Synu jedinému chvála buď a plesanie, sláva, moc a česť ich menu, tak aj
dobrorečenie; od obidvoch Poslanému rovnaké buď uctenie. Amen.
Modlitba
K: Z neba si im dal chlieb.
R: Ktorý má v sebe všetku slasť.
V: Modlime sa:
Pane Ježišu, vo vznešenej Oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a
zmŕtvychvstania; prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou
vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela. Lebo ty žiješ a
kraľuješ na veky vekov.
R.: Amen.
Požehnanie Oltárnou Sviatosťou

Vhodná pieseň (napr. mariánska alebo o donovi Boscovi)
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