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Na prvú nedeľu v mesiaci 
Odprosujúca pobožnosť 

 
1.  Pieseň ( JKS 229) 
Oslavujme najsvätejšie Srdce Ježišovo, 
Venujme mu najvrúcnejšie srdca svojho slovo: 
Srdce sväté, prevznešené, tys’ prameňom milosti, 
ó buď stále velebené tu i vo večnosti. 
 
2. Úvodné zvolania 
K. Poďte, klaňajme sa Ježišovmu Srdcu zranenému láskou k nám. 
 
Ľ. Poďte, klaňajme sa Ježišovmu Srdcu zranenému láskou k nám. 
 
K. Jasaj na chválu Pánovi, celá zem, s radosťou slúžte Pánovi, 
s plesaním vstupujte pred jeho tvár. 
 
Ľ. Poďte, klaňajme sa Ježišovmu Srdcu zranenému láskou k nám. 
 
K.  Vedzte, že náš Pán je Boh, on je náš stvoriteľ a jemu patríme, 
sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. 
 
Ľ. Poďte, klaňajme sa Ježišovmu Srdcu zranenému láskou k nám. 
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K. Vstupujte do jeho brán s piesňou chvály, a do jeho nádvorí 
s piesňami oslavnými, chváľte ho a velebte jeho meno. Lebo Pán je 
dobrý, jeho milosrdenstvo trvá naveky a jeho vernosť z pokolenia 
na pokolenie. 
 
Ľ. Poďte, klaňajme sa Ježišovmu Srdcu zranenému láskou k nám. 
 
K. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak 
nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. 
 
Ľ. Poďte, klaňajme sa Ježišovmu Srdcu zranenému láskou k nám. 
 

Božské Srdce Ježišovo, v najhlbšej pokore padáme na 
kolená pred tebou a obetujeme ti všetku poklonu, chválu i oslavu, 
ktorú Ti vzdáva nepoškvrnené Srdce Panny Márie, zbor anjelov 
i všetci Boží svätí, aj celá svätá Cirkev. 
 Chceme, aby ťa chválili a klaňali sa Ti všetky tvoje 
stvorenia. A ďakujeme Ti za všetky dobrodenia prírody, milosti 
a nebeskej slávy, ktoré vyvierajú z teba ako z nevyčerpateľného 
prameňa všetkej dobroty. 
 
Ľ. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu. 
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V. Z neba si im dal chlieb (V. O. Aleluja) 
R. Ktorý má v sebe všetku slasť (V. O. Aleluja) 
 
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. 
 

327. Nech je pochválený Boh 
1. Nech je zvelebený Boh, nech je zvelebené jeho sväté meno. 
2. Nech je zvelebený Ježiš Kristus, pravý Boh a pravý človek, 
    Nech je zvelebené meno Ježiš. 
3. Nech je zvelebené jeho najsvätejšie Srdce,  
    Nech je zvelebený Ježiš v najsvätejšej Oltárnej Sviatosti. 
4. Nech je zvelebená slávna Matka Božia, najsvätejšia Mária, 
    Nech je zvelebené jej sväté a nepoškvrnené počatie. 
5. Nech je zvelebené meno Márie, Panny a Matky, 
    Nech je zvelebený Svätý Jozef, jej prečistý ženích. 
6. Nech je zvelebený Boh, vo svojich anjeloch a svätých. 
7. Nech je najsladšie srdce Ježišovo,  
   v najsvätejšej Oltárnej sviatosti zvelebené, oslávené a milované 
   s veľkou záľubou v každej chvíľke, 
   vo všetkých svätostánkoch sveta až na veky vekov Amen. 
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všetci ľudia poznali pravdu a boli spasení. A tak tvojej láske 
zverujeme celé ľudské pokolenie. 
 
Ľ. Najsvätejšie Srdce Ježišovo, buď našou spásou. 
 
Zmiluj sa aj nad dušami zosnulých veriacich, najmä nad dušami 
našich rodičov, bratov, sestier, priateľov a dobrodincov i nad tými, 
na ktorých si nik osobitne nespomína. 
 
Ľ. Najsvätejšie Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nimi. 
 
Daj, aby sme sa spolu s nimi všetci dostali do večnej slávy a videli 
teba z tváre do tváre, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov 
 
Ľ. Amen. 

 
CTIME TÚTO SVIATOSŤ SLÁVNU 

 
Ctime túto sviatosť slávnu, zbožne skloňme kolená, 
bohoslužbu starodávnu nahraď nová, vznešená. 
Pomôž zmyslom, ktoré slabnú, viera s láskou spojená. 
 
Otcu, Synu jedinému, chvála buď a plesanie, 
sláva moc a česť ich menu, tak aj dobrorečenie, 
od obidvoch Poslanému rovnaké buď uctenie. Amen. 
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Spojení so všetkými teba milujúcimi tvormi odprosujeme 
Ťa za všetku neveru a nevďačnosť, za všetok chlad a ľahostajnosť, 
za všetku neúctu a urážky, ktoré od ľudí skusuješ najmä 
v najsvätejšej Oltárnej sviatosti. 
 
Ľ. Odprosujeme Ťa, Pane Ježišu. 
 

Namiesto toho prijmi láskavo našu vieru, dôveru a lásku 
a milostivo vypočuj naše prosby.  

Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad svojou svätou 
Cirkvou, nad všetkými duchovnými a svetskými vrchnosťami a nad 
všetkými svojimi veriacimi. 
 
Ľ. Prosíme Ťa, vyslyš nás. 
 

Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad všetkými tvojimi 
ctiteľmi, ktorí sa Ti zasväcujú a pracujú na tvoju chválu a slávu. 
 
Ľ. Prosíme Ťa, vyslyš nás. 
 

Božské Srdce Ježišovo, prinášame Ti na zadosťučinenie 
všetky svoje starosti a trápenia. 
 
Ľ. Prosíme Ťa, vyslyš nás. 
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Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad dušami v očistci, 

najmä nad tými, ktorí za života patrili medzi Tvojich ctiteľov. 
 
Ľ. Prosíme Ťa, vyslyš nás. 
 
 Božské Srdce Ježišovo, Ty si sa na kríži obetovalo 
nebeskému Otcovi za spásu všetkých ľudí a túto krvavú obetu deň 
čo deň nesmierne mnoho ráz sprítomňuješ nekrvavým spôsobom  
na našich oltároch, daj, aby táto obeta nekonečnej lásky slúžila na 
dobro všetkých. 
 
Ľ. Najsvätejšie Srdce Ježišovo, buď našou spásou. 
 
 Ochraňuj, riaď a spravuj svoju svätú Cirkev a jej viditeľnú 
hlavu pápeža. S pápežom zjednoť biskupov, s biskupmi kňazov 
a s kňazmi všetkých veriacich, aby tvorili jednu budovu, postavenú 
na základe apoštolov, na Petrovi, Skale, a na hlavnom uholnom 
kameni, ktorým si Ty, Ježišu Kriste. 
 
Ľ. Najsvätejšie Srdce Ježišovo, buď našou spásou. 

 
Odvráť od svojej svätej Cirkvi bludné učenia, rozkoly, 

pohoršenia, prenasledovania a ľahostajnosť. 
 
Ľ. Najsvätejšie Srdce Ježišovo, buď našou spásou. 
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Ochraňuj svetskú vrchnosť, panovníkov a predstavených, 
daj, aby s tvojou pomocou múdro spravovali zverený ľud a viedli 
ho v pokoji a svornosti, láske a v pravej bohabojnosti k časnému 
blahobytu a večnej spáse. 
 
Ľ. Najsvätejšie Srdce Ježišovo, buď našou spásou. 
 

Daj rodičom milosť, aby svoje deti vychovávali ako 
dedičov nebeského kráľovstva na tvoju chválu a na ich spásu a aby 
ich chránili v nevinnosti a cvičili v každej čnosti. Daj, nech deti 
svojich rodičov poslúchajú, ctia a milujú, aby na ne hojne zostúpilo 
tvoje požehnanie.  
 
Ľ. Najsvätejšie Srdce Ježišovo, buď našou spásou. 
 
 Posilni a radosťou Ducha Svätého naplň aj tých, čo sú 
v službe, aby si verne a svedomito plnili svoje povinnosti, aby boli 
trpezliví a pokorní srdcom a viedli čistý život. 
 
Ľ. Najsvätejšie Srdce Ježišovo, buď našou spásou. 
 
Zachovaj nevinných, posilni kajúcich, obráť hriešnikov, pokor 
nepriateľov svojho kráľovstva a priveď ich naspäť do svojho 
svätého ovčinca. Rozšír čím viac slávu a česť svojho mena, aby  


