Hľadanie povolania
Zmyslom každého povolania je „získavať rozdávaním".
Zásady pri rozhodovaní
1. Zostať na križovatke - človek by sa nemal rozhodnúť, ak na každej z ciest nevidí dôvody aj pre aj proti.
2. Nezostať zaľúbený - človek, ktorý na svojom budúcom povolaní vidí ešte stále priveľa kladov a primálo ťažkostí, nie
je pripravený a mal by zostať na križovatke.
3. Ani prikrátko, ani pridlho - pre každého je to individuálne. V každom prípade by to nemalo byť kratšie ako pol roka.
Plnšie „vytriezvenie" prichádza však až po roku.
Jeden zo základných problémov pri rozhodovaní sa pre budúce povolanie je ten,
že človek nepozná svoje dary.
Žiť povolanie znamená žiť sebadarovanie.
Problém „prízemia“
= ako sa vyznať vo svojich citoch, ako zvládnuť svoju povahu?
Ak niekto nie je najskôr hlboko ľudský „na prízemí“, potom zdravo kresťanský, nemôže byť príťažlivo zasvätený, nemôže
do rodiny prinášať tie hodnoty, ktoré rodina potrebuje.
Pre aké povolanie sa rozhodnúť?
V skutočnosti neexistuje rozdiel medzi jednotlivými povolaniami. Povolanie je iba jedno a to je povolanie k láske.
Z tejto zásady vyplýva základná rovnocennosť všetkých povolaní.
Slobodné rozhodnutie - Boh povolanie nikomu nenatláča. Ponúka ho človeku a človek ho buď slobodne prijme, alebo
slobodne odmietne. Ak človek povolanie od Boha slobodne odmietne, Boh má vždy dostatok možností, aby mu aj napriek
všetkému dožičil šťastie v inom povolaní.

Človek je v prvom rade zodpovedný voči Bohu (má rozvíjať dary, ktoré má od neho pre druhých) a voči svojmu svedomiu.
Boh vo svojich plánoch počíta aj s ľudskou slabosťou. Nestarajme sa priveľmi do ciest, aké má Boh s konkrétnymi
osobami - každý má svoju vlastnú, špecifickú cestu.

Druhy povolania
Manželstvo – aj pre toto najrozšírenejšie povolanie sa treba rozhodnúť vedome.
Zasvätený život:
a.) - rehoľné zasvätenie v komunite = žije sa v komunite, riadi sa určenými pravidlami, ktoré pozostávajú z duchovného
odkazu zakladateľa a z prispôsobenia pravidiel podľa potrieb dnešnej Cirkvi + je potrebné si ujasniť, či mám záujem skôr
o kontempláciu, alebo o apoštolát
b.) - sekulárne inštitúty - úlohou „zasvätených vo svete“ je pracovať pre svet nepozorovane a nenápadne
Diecézne kňazstvo – kňaz svoje duchovné otcovstvo prežíva voči tým, ktorí sú mu zverení. Jeho úlohou je usmerňovať
duchovný život vo farnosti a poskytovať sviatostnú službu
Tvorivo zaangažovaní - rozhodnú sa zostať slobodní, aby celý svoj život obetovali pre záchranu ľudských životov, pre
pozdvihnutie ľudstva bližšie k Bohu = svoj život venujú ľuďom (lekári, vedci, umelci)
Povolaní k iným hodnotám - mentálne zaostalí, zdravotne postihnutí, chorí a ľudia, ktorí nemajú fyzické alebo
psychické predpoklady tvoriť rodinu, tvoriť spoločenstvo. Aj títo ľudia sú povolaní k šťastiu, majú však svoju vlastnú
cestu. Sú to často obdivuhodní ľudia, ktorí prijali svoj životný stav ako obetu pre druhých.
Žiť pre druhých - to je zmyslom každého jedného povolania. Kto skúša žiť iba pre seba a pre svoje šťastie, príde na
to, že toho šťastia v živote má stále menej a menej. A naopak - aj človek, ktorý do života dostal málo darov, môže nimi
:-)
mnohých obohatiť, čo zároveň veľmi obohatí jeho samého. "Na čo čakáš? Objav svoj dar a používaj ho!"

