
 

 

 
Řeholnici Markétě Marii Alacoque (1647–1690) dal při jednom svém 

zjevení v roce 1672 Ježíš poznat tajemství svého Srdce 

a sdělil ji důležité poselství. Uviděla kříž, pod kterým bylo 

srdce probodnuté trny, jako připomínka urážek za Kristova 

života. Viděla, jak Ježíše bolí nevděk lidí za jeho oběť 

na kříži, jejich pohrdání a ztráta víry. Ježíš ji žádal 

o bezvýhradnou lásku k jeho Srdci a také, aby šířila toto 

poselství dál. Zjevení se opakovalo třikrát. 

V roce 1674 byla založena každoroční liturgická slavnost 

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Ježíš sestře Markétě přislíbil dary a milosti 

pro ty, kdo si jeho Srdce zamilují.  

Projevení úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu spojené s darem Ježíšova 
milosrdenství se uskutečňuje také kdykoliv během roku skrze devět 
svatých přijímání v devíti prvních pátcích. Následnost nesmí být 
přerušena. Tělo Krista je třeba přijat v rámci mše svaté a být ve stavu 
milosti, tedy po svátosti smíření. Nejen svaté přijímání, ale i všechny 
činnosti během dne se obětují jako smírná oběť za hříchy a urážky Boha. 
Doporučena ja také alespoň krátká adorace před svatostánkem. 
 

 
 
 
 

 
 
Tento metodický materiál je průvodcem pro přípravu, ale také prožívání 

svátosti smíření a svátosti eucharistie. Pravidelnými vstupy v průběhu školního 

roku má pomáhat rozvíjet vztah dětí k Ježíši i k jeho církvi. 

Nabízené texty se mohou stát vodítkem prvních samostatných kroků 

duchovního života dětí a inspirací pro společné prožívání slavností ve  farnosti. 
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Nejsvětější Srdce Ježíšovo  

Devět prvních pátků 
 

 

 

 
 

 

 

 

Metodický průvodce 

k prožívání pobožnosti devíti prvních pátků  

s žáky na 2. stupni základní školy 

 

  

 

 

 

Smiluj se nad námi 

 



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. 

 

Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu – KANCIONÁL modlitba 065 

 



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. 

 


