
MODLITBA PRI POKLONE OLTARNEJ SVITOSTI 
 
Sviatostný Ježišu, nie som schopný vysloviť všetky myšlienky a city, 

ktorými sa ti klaniam. Prijmi aspoň to, že tu kľačím pred tebou a že ti s 

hlbokou vďačnosťou obetujem tieto chvíle skromnej poklony. 

Verím, Pane , že si tu v Eucharistii prítomný. Verím, že si tu práve tak, 

ako si v nebi u svojho Otca, medzi anjelmi a svätými. 

Verím, že tvoj božsky pohľad spočíva teraz na mne a že s láskavosťou a 
porozumením prijímaš vzdychy môjho srdca. Oltárna sviatosť je pre 
mňa živou skutočnosťou, tvoja prítomnosť je mojou blaženosťou. Veľmi 
ti ďakujem,  Spasiteľ, že si nám túto sviatosť ustanovil, že si takto vždy s 
nami a neopúšťaš nás nikdy v tomto živote naplnenom všelijakými 
nepríjemnosťami. 
Moja nádej si ty, Ježišu Kriste! Tento život môže sklamať, ľudia ma 

môžu opustiť, aj tí najvernejší. Ty ma neopustíš  nikdy. Ty vždy zostaneš 

so mnou, ty mi budeš vždy tým istým láskavým Bohom a Majstrom. Ty 

mi budeš vždy Potešiteľom a svätou posilou, ty si moja nádej! 

Nežiadam odmenu od ľudí. Mňa blaží, keď môžem plniť tvoju svätú 

vôľu, keď pracujem a modlím sa s vedomím, že ma ty vidíš, že ma ty 

žehnáš a že si spokojný s mojou prácou a s mojím životom. Ty si moja 

jediná odmena. Ty si cieľ môjho života a každej mojej námahy. Ty si 

moja opora. A milujem ťa nadovšetko, láskavý Spasiteľ, ktorý sa tak 

skromne ukrývaš tu, vo svätostánku, aby si nás posilnil. Len cez teba 

chcem milovať ostatných. ktorých si mi zveril a ktorí sú môjmu srdcu 

blízki. To číre ľudské milovanie je plytké a nestále. Ľudská láska je len 

vtedy stála a vie prinášať obety, keď je spojená s Božou láskou, láskou 

Najvyššieho. 

Ty si Boh. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa nadovšetko a klaniam 

sa ti v tejto zázračnej Oltárnej sviatosti. Viem, že som nehodný, viem, 

že mnohými hriechmi urážam tvoje Božské Srdce. Ale som slabý človek, 



odpusť mi, Pane. Zo srdca ľutujem, že som ťa urazil, že som myslel, 

hovoril alebo konal proti tvojím zákonom. Uznávam svoju vinu a chcem 

sa polepšiť. Chcem prichádzať k tvojmu svätostánku s čistým svedomím 

a pokorným srdcom. Ale bez tvojej pomoci, bez tvojej milosti by som si 

nevládal usporiadať mravný kresťanský život. Preto mi daj milosť, daj 

mi svoju pomoc, daj mi svoje požehnanie! Preto ťa prosím Pane, buď 

štedrý, lebo pre mňa je tvoja štedrosť potrebná. Už toľko raz som 

sľuboval, už toľko raz som si zaumienil žiť spravodlivo a charakterne, a 

predsa som toľko raz klesol, toľko raz zlyhali moje sily. Daj mi teda ešte 

viac pomoci, ešte viac milosti. Všetko je v tvojich rukách, všetko 

spravuješ, o všetkom vieš a o všetkom rozhoduješ. Tak ti s plnou 

dôverou odovzdávam seba a svojich blízkych. 

Pane, ďakujem ti za veľký dar  tvojej sviatostnej prítomnosti, klaniam sa 

ti, milujem ťa, som ti oddaný. Žehnaj ma a pomôž mi!  AMEN 

POĎAKOVANIE 

Ďakujem ti Bože za tvoju lásku. Vďaka ti za pomocnú ruku, ktorú k nám 

neustále vystieraš, vďaka ti za to, že nás miluješ napriek našej úbohosti 

a nevďačnosti, vďaka ti za lásku ktorou nás obklopuješ i vtedy, keď my 

ťa prestávame milovať. 

Ďakujem ti za všetky dary a dobrodenia, najmä za tvojho Syna Ježiša 

Krista, ktorý sa pre nás stal človekom, aby nám otvoril nebo a 

prinavrátil nám tvoje stratené priateľstvo. 

Ďakujem ti za to, že s nami zostávaš v sviatosti Eucharistie. 

Ďakujem ti za večný život, ktorý si do nás vložil. Vďaka ti Bože za všetky 

dary, za lásku, radosť, slnko, úsmev, hudbu a za všetko to krásne na 

svete, čo si pre nás stvoril. 


