
MODLITBA PRED NAJSVÄTEJŠOU EUCHARISTIOU 
 
 Môj Pane, Ježišu Kriste, z lásky k ľuďom vo dne i v noci pre-
bývaš v tejto velebnej Sviatosti najsvätejšej Eucharistie a plný 
lásky a dobroty očakávaš, voláš a prijímaš všetkých, ktorí ťa 
prichádzajú navštíviť a pokloniť sa ti.  
 Verím, že si skutočne prítomný vo velebnej Sviatosti.  
 Klaniam sa ti v hlbokej pokore a ďakujem ti za všetky milosti 
mne udelené, zvlášť za to, že si sa nám daroval pod spôsobmi 
chleba a vína, že si mi dal za orodovnicu blahoslavenú Pannu 
Máriu, svoju najmilšiu Matku a že si ma povolal dnes tu do 
chrámu, aby som ťa navštívil.  
 
 Pozdravujem tvoje najláskavejšie a lásky najhodnejšie Srdce.  
 Robím to z trojakého úmyslu:  
 najprv na poďakovanie za tento veľký dar;  
 po druhé na zadosťučinenie za všetky urážky, ktoré sa ti v 
tejto Sviatosti dostávajú od všetkých tvojich nepriateľov;  
 po tretie konám túto poklonu, aby som sa ti klaňal na všet-
kých miestach sveta, kde si vo velebnej Sviatosti menej uctie-
vaný a príliš opustený. 
 
 Môj Ježišu, milujem ťa z celého svojho srdca. Je mi ľúto, že 
som doteraz tak často urážal tvoju nekonečnú dobrotu (tu vo 
chvíľke ticha si spomeň na svoje hriechy).  
 S tvojou milosťou robím predsavzatie, že ťa už nikdy nebu-
dem hnevať. Teraz sa ti úplne zasväcujem, hoci som človek 
hriešny. Odriekam sa svojej vôle, náklonností, žiadostí a všet-
kého, čo je moje. Všetko obetujem tebe. Odo dneška so mnou 
nakladaj tak, ako sa ti ľúbi, i so všetkým, čo je moje. Len to si 



prajem a o to ťa prosím, aby som ťa miloval, v dobrom vytrval 
a dokonale plnil tvoju svätú vôľu.  
 Odovzdávam ti všetkých chorých, trpiacich a opustených, 
všetkých, ktorí trpia na tele alebo na duši. 
 Odporúčam ti duše v očistci, najmä tie, ktoré boli vrúcnymi 
ctiteľmi prevelebnej Sviatosti a blahoslavenej Panny Márie. 
Odporúčam ti aj všetkých úbohých hriešnikov.  
 Môj drahý Spasiteľ, nakoniec spojujem všetky svoje žiadosti 
so žiadosťami tvojho najláskavejšieho Srdca a obetujem ich 
tvojmu nebeskému Otcovi, aby ich v tvojom mene a z lásky k 
tebe prijal a vypočul. Amen. 
 

POZDRAV NAJSVÄTEJŠEJ EUCHARISTII 
 
 Buď pozdravené, najsvätejšie Telo môjho Pána a Spasiteľa Je-
žiša Krista, prítomné tu na oltári pod spôsobom chleba. 
 Buď pozdravené, večné Slovo, čo sa stalo človekom a tu me-
dzi nami prebýva. 
 Buď pozdravená, jediná pravá a živá Obeta, Ty si sa na dreve 
kríža obetovala Otcovej spravodlivosti pre našu spásu. 
 Pozdravujeme ťa, najsvätejšia Eucharistia. V tebe sú skryté 
všetky milosti k nášmu posväteniu, ale aj sám Darca milostí, 
ktorý vedie k svätosti života všetkých, čo túto prevznešenú 
sviatosť prijímajú. 
Velebíme ťa, živý Chlieb, čo si z neba zostúpil a zem s nebom 
spojuješ. 
 Pozdravujeme ťa, Ježišu, čo tak rád tu medzi nami prebývaš. 
Pevne veríme, že si prítomný v najsvätejšej Eucharistii s oslá-
veným telom i dušou i Božstvom tak, ako sedíš po pravici Otco-
vej. Tu tróniš uprostred anjelov a na mňa pozeráš plný dobroty 
a lásky. Miluješ ma celým svojím Božským Srdcom a máš pre 



mňa prichystané nespočetné milosti a dary. Odo mňa čakáš len 
jedno, že ti tvoju Božskú, nekonečnú lásku splatím aspoň svo-
jou ľudskou úprimnosťou a vďačnosťou.  
 Preto na kolenách, ponížene, plný úcty, pokory a oddanosti 
sa ti klaniam. Veď ty si nekonečne velebený Boh, nepo-
chopiteľný môjmu ľudskému rozumu. Úprimne ti ďakujem za 
všetky milosti, ktoré si mi z tejto Sviatosti udelil, ó, nekonečná 
Dobrota.  
 V teba skladám všetku svoju dôveru. Celý sa ti odovzdávam. 
Tebe zverujem všetky svoje starosti, práce i nezdary. S tebou 
chcem byť na veky spojený. Ty buď mojou odmenou, mojou 
korunou večnej slávy, mojou blaženosťou v tvojom Kráľovstve. 
Amen. 
 


