
 

 ZŮSTAŇTE V MÉ LÁSCE (J 15,9) 
 

Devět prvních pátků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průvodce pro dospělé 

 

Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a tito 

poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám 

poznat, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych 

byl i já v nich. (J 15,25–26) 

 



Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu – KANCIONÁL, modlitba 065 
Litanie k Božímu milosrdenství 

Milosrdenství Boží, pramenící z lůna Otce, důvěřuji ti. 

Milosrdenství Boží, největší Boží vlastnosti  

Milosrdenství Boží, nepochopitelné tajemství  

Milosrdenství Boží, prameni tryskající z tajemství Nejsvětější Trojice  

Milosrdenství Boží, nedostižné lidským ani andělským rozumem  

Milosrdenství Boží, které nás voláš z nicoty k bytí  

Milosrdenství Boží, z něhož pramení všechen život a štěstí  

Milosrdenství Boží, přesahující nebesa  

Milosrdenství Boží, zdroji divů a zázraků  

Milosrdenství Boží, zahrnující celý vesmír  

Milosrdenství Boží, sestupující na svět v osobě vtěleného Slova  

Milosrdenství Boží, které vytrysklo z otevřené rány Ježíšova Srdce  

Milosrdenství Boží, skryté v Ježíšově Srdci pro nás hříšníky  

Milosrdenství Boží, nevyzpytatelné v ustanovení Eucharistie  

Milosrdenství Boží, v ustanovení svaté Církve  

Milosrdenství Boží, ve svátosti křtu svatého vylité 

Milosrdenství Boží, ve svátosti smíření nás očišťující 

Milosrdenství Boží, které nás ospravedlňuje skrze Ježíše Krista  

Milosrdenství Boží, které nás provází celý život  

Milosrdenství Boží, které nás zaplavuje zvláště v hodině smrti  

Milosrdenství Boží, které nás obdařuje věčným životem  

Milosrdenství Boží, které nás chrání před pekelným ohněm  

Milosrdenství Boží, obracející zatvrzelé hříšníky  

Milosrdenství Boží, úžase andělů a vytržení světců  

Milosrdenství Boží, které nás pozvedá v každé nouzi  

Milosrdenství Boží, zdroji našeho štěstí a radosti  

Milosrdenství Boží, koruno všech Božích skutků  

Milosrdenství Boží, v němž jsme všichni ponořeni  

Milosrdenství Boží, sladký pokoji ztrápených srdcí  

Milosrdenství Boží, jediná naděje zoufalých duší  

Milosrdenství Boží, odpočinku a pokoji uprostřed trýzní  

Milosrdenství Boží, rozkoši a vytržení svatých duší  

Milosrdenství Boží, probouzející naději v každé beznaději, důvěřuji ti. 

 

Věčný Bože, jehož milosrdenství je nevyčerpatelné a poklad slitování nepřeberný, shlédni 

na nás s laskavostí a rozhojni v nás své milosrdenství, abychom v těžkých chvílích nezoufali 

a neklesali na duchu, ale poddali se s velkou důvěrou tvé svaté vůli, která je láska 

a milosrdenství samo. Amen. 



Posvěť je v pravdě, tvé slovo je pravda. (J 15,7) 

Poslední Kristova slova se pro svou výjimečnou sílu stala duchovní inspirací nejen 

pro mystiky, ale i umělce, teology, osoby posvěcené i prosté věřící v celých 

dějinách církve. Patří k nim i první slova Krista vzkříšeného, skrytá už v jeho 

utrpení, která zazněla v neděli zrozené ve Velkém pátku, v neděli Zmrtvýchvstání. 

V nich se nás dotýká Boží milosrdenství. Ať jsou pro nás zdrojem skutečného 

života s Pánem, nejen při rozjímáních uvedených textů během smírných 

pobožností prvních pátků. 

Modlitba k zasvěcení Srdci Ježíšovu 
Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení, shlédni na nás,  

pokorně klečící před tvým oltářem: 

Jsme tvoji a tvoji chceme i zůstat. 

 

Abychom se s tebou ještě vroucněji mohli spojit, 

proto se dnes každý z nás dobrovolně zasvěcuje tvému Srdci. 

 

Mnozí lidé tě dosud nepoznali,  

mnozí tvými přikázáními pohrdli a odmítli tě; 

smiluj se nad nimi, dobrotivý Ježíši,  

a přitáhni je všechny na své svaté Srdce. 

 

Buď, Pane, králem nejen svých věrných, kteří tě nikdy neopustili, 

ale i marnotratných synů, aby se vrátili brzo do otcovského domu  

a nezhynuli hladem a bídou. 

 

Buď, Pane, králem i těch,  

které od tebe oddělily mylné názory a rozkol; 

povolej je k bezpečí pravdy a k jednotě víry,  

aby byl jeden ovčinec a jeden pastýř. 

 

Daruj své církvi pokoj a svobodu,  

propůjč všem národům mír a jistotu.  

Ať ze všech končin země zaznívá jeden hlas: 

Sláva božskému Srdci, které nám přineslo spásu.  

Jemu buď čest a chvála navěky. 

AMEN. 



ZASLÍBENÍ SPOJENÁ S ÚCTOU K SRDCI JEŽÍŠOVU  

O PRVNÍCH PÁTCÍCH 

 

1. Dám jim všechny milosti potřebné pro jejich stav. 

2. Vnesu pokoj do jejich rodin. 

3. Potěším je v jejich trápeních. 

4. Budu jim v životě bezpečným útočištěm, zvláště v hodině smrti. 

5. Vyleji hojnost požehnání na všechno jejich konání. 

6. Hříšnici najdou v mém Srdci zdroj milosti a nekonečné moře milosrdenství. 

7. Lhostejné duše se stanou horlivými. 

8. Horlivé duše dosáhnou velké dokonalosti. 

9. Požehnám také domům, kde bude vystaven a uctíván obraz mého 

Nejsvětějšího Srdce. 

10. Kněžím dám dar, že obrátí i nejzatvrzelejšího člověka. 

11. Jména těch, kteří tuto úctu šíří, budou zapsána v mém Srdci a nikdy z něj 

nebudou vymazána. 

12. Všem, kteří budou přijímat svaté přijímání na první pátek v měsíci 

nepřetržitě po devět měsíců, slibuji milost pokání při umírání: nezemřou 

v nemilosti ani bez svátosti. Mé Srdce jim bude bezpečným útočištěm 
v posledních chvílích života. 

 

Jako třetí sadu inspirací k devíti prvním pátkům předkládáme texty pro dospělé. Jsou určené 

především k osobnímu tichému rozjímání, lze je využít i v malých skupinkách nebo při osobních 

adoracích. Předpokládají otevřenost vůči dalšímu duchovnímu růstu. Krátké myšlenky 

k meditaci jednotlivých posledních Ježíšových slov jsou doplněny úryvky z encyklik tří posledních 

papežů. V nich je možné najít velkou duchovní hloubku a nechat se jimi upevnit na své vlastní 

duchovní cestě. Není podmínkou vše do písmene přečíst, ale je dobré setrvat u té myšlenky, 

která osloví a vede k větší lásce. Ačkoliv jsou texty seřazené od prvního k devátému pátku, je 

možné si vybrat ten, který právě koresponduje s naší osobní situací, a pořadí zaměnit. Název 

použité encykliky je uveden vždy na konci tematické dvoustrany, čísla za jednotlivými citacemi 

znamenají čísla kapitol v dané encyklice a lze si je takto dohledat. 
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