
Volání Srdce Jeţíšova 

„Milujte mě, protože já vás miluji. Chraňte se z lásky ke mně především hříchu! A když 

jste přece klesli, pohleďte na mě, hříšníci, pohleďte na moje milující Srdce! Zvu vás  

k sobě: Pojďte, kdo jste  obtíženi hříchy, a já vás občerstvím! Neodcházejte ode mne! 

V mém Srdci je jenom láska k vám. Pojďte, smiřte se, se mnou! Učiním vás přáteli a 

miláčky, spoluhodovníky při svatém přijímání a jednou při hodech nebeských! 

Z lásky ke mně trpte, z lásky snášejte trýzeň, opovržení, vaše láska ke mně vám osladí 

každé trápení a bolesti. Nejste opuštěni, vždyť mé Srdce vás stále miluje. Přijďte ke 

svatostánku si postěžovat, se mnou se poradit, v mém Srdci složíte všechnu tíseň, hořkost 

a bolest. 

  Láska k mému Srdci ať vás volá často, i denně ke stolu Páně. Posilujte se často tímto 

nebeským Chlebem a porostete v lásce ke mně. 

  Z lásky také plňte svoje povinnosti. Manželé, milujte se upřímně, oddaně, obětavě a 

nezištně. Milujte své děti tak, jako já miluji vás. Pečujte o jejich blaho tělesné, ale víc o 

jejich duše. Vychovávejte je v zásadách katolického náboženství. Bděte nad nimi, voďte 

je často ke stolu Páně! A tak se splní můj příslib, že udělím pokoj těmto rodinám." 

Zaslíbení Pána našeho Jeţíše Krista  pro ctitele jeho Nejsvětějšího Srdce. 

1. Dám jim všechny milosti nutné pro jejich stav. * 2. Udělím pokoj jejich rodinám. 3. 

Potěším je v každém zármutku. 4. Budu jim bezpečným útočištěm v životě a zvláště ve 

smrti. 5. Požehnám hojně všem jejich podnikům. 6.Hříšníci najdou v mém Srdci zdroj a 

nesmírné moře milosrdenství. 7. Duše bázlivé se stanou horlivými. 8. Duše horlivé se 

rychle povznesou k velké dokonalosti. 9. Požehnám domům, kde bude vystaven a 

uctíván obraz mého srdce. 10. Udělím kněžím schopnost pohnout srdci 

sebezatvrzelejšími. 11. Jména osob šířících tuto pobožnost budou zapsána v mém Srdci 

a nikdy z něho nebudou vyhlazena. 12. Slibuji Ti v nesmírném milosrdenství svého 

Srdce, že jeho všemohoucí láska všem, kteří přijmou po devět prvních pátků v měsíci 

za sebou mé Tělo, dám milost konečné zkroušenosti, že neumřou bez milosti Boží a 

bez potřebných svátostí. Mé Srdce bude v hodině smrti jejich útočištěm. 
 

Potvrzujeme, že členové rodiny ______________________byli zasvěceni obřadem 

„Intronizace  Srdce Páně v rodině“ Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. 
 

                                                                                                                              ________________________ 

                                                                                                                            podpis kněze 

Je samozřejmé, že tímto slavnostním obřadem náš život Kristu Králi zasvěcený nekončí, ale 

teprve začíná. Co slibuje Jeţíši jemu zasvěcená rodina? Zavazuje se, že s pomocí Boží 

povede důsledný křesťanský život, bude věrně zachovávat Boží i církevní přikázání, zvláště 

pak: 1) častou účast na mši svaté a plný svátostný život; 2)  věrné dodržování nedělního 

odpočinku od práce; 3)  křesťanskou výchovu dětí, vystříhání se všeho, co odporuje mravům 

(v oblasti oblékání, hudby, sportu apod.); 4)  úctu ke kněžím, poslušnost učitelskému úřadu 

Církve; 5)  společnou večerní modlitbu před obrazem (soškou) Srdce Ježíšova; 6) 

 připomínání si dne intronizace rodinnou slavností; 7)  první pátky v měsíci obnovovat 

zasvěcení rodiny (již bez kněze a jiných osob, stačí zásvětná modlitba rodiny). 

K těmto obecně platným závazkům bývají doporučovány ještě dva následující: 1)  o 

prvních pátcích v měsíci účastnit se mše svaté včetně svatého přijímání; 2)  v předvečer prvního 

pátku v měsíci adorovat před obrazem Srdce Ježíšova tzv. Svatou hodinu. Doporučená doba pro 

tuto rozmluvu s Nejsvětějším Srdcem Ježíšovým je mezi  9. hodinou večerní a  5. hodinou ranní. 

Zasvěcení rodin a domů 
Nejsvětějšímu Srdci Páně 

 

Účel a smysl zasvěcení rodin. Účelem 

zasvěcení je probudit a obnovit pravou 

zbožnost v rodinách. I rodina má 

vyznat, že jejím středem a Králem je 

Nejsvětější Srdce Páně. Bude-li 

obnovena rodina, bude obnoveno i 

království Ježíše Krista, které na světě 

založil. Ježíši Kristu musí být vráceno království v lidské společnosti. A vliv rodiny na 

celý společenský život bude zřejmý. Bude-li rodina proniknuta zásadami Nejsvětějšího 

Srdce, pak velmi snadno bude obnovena a obrozena celá lidská společnost. 

Především jde o to, abychom se dali strhnout velikou láskou Srdce našeho Pána. 

Vždyť byla to bezměrná láska Božského Spasitele, která jej přivedla do betlémské 

stáje a obtížila jej hříchy lidstva tak, že v hrozných bolestech trpěl na hoře olivetské a 

poslední kapky krve za nás vydal na hoře Kalvárii. A dodnes ve svatostánku za nás 

obětuje slávu, čest a velebnost až do skonání světa. Jeho láska i nás učí bezměrně ho 

milovat a v něm všechny lidi. Nežádá od nás tuhé pokání ani hrdinské činy prvních 

mučedníků – jenom nás žádá, abychom z lásky plnili své každodenní povinnosti a 

zachovávali jeho přikázání.a povinnosti. 

 INTRONIZACE SRDCE PÁNĚ V RODINĚ. 

Intronizace Nejsvětějšího Srdce Páně v rodinách, domovech, komunitách 

apod. je slavnostní prohlášení Krista Krále králem rodiny a slib, že rodina 

nebo společenství chce žít pravým křesťanským životem a zvláštním 

způsobem následovat ctnosti Srdce Páně. Srdce Páně slíbilo požehnání 

domům, kde bude vystaven a uctíván jeho obraz. 
Vlastní obřad: V rodině je připraven obraz nebo socha Srdce Páně. Místo je 

ozdobeno květy a hořícími svícemi. Kněz posvětí obraz. 

K: Naše pomoc je ve jménu Páně L: neboť on stvořil nebe i zemi. 

K: Pán s vámi. L: I s tebou. 

Modleme se: Všemohoucí věčný Bože, tvůj Syn, Ježíš Kristus, řekl: Kdo vidí 

mne, vidí Otce. Ty jsi Bůh neviditelný a žádný obraz nemůže vystihnout tvou 

krásu. Požehnej prosíme tento obraz (sochu) ke cti a na památku Nejsvětějšího 

Srdce tvého jednorozeného Syna, našeho Pána Ježíše Krista, a dej, aby každý, 

kdo před ním bude pokorně ctít a oslavovat Nejsvětější Srdce tvého 

jednorozeného Syna, obdržel pro jeho zásluhy a na jeho přímluvu milosti pro 

život vezdejší a  slávu v životě věčném.Amen. 

Kněz za pomoci otce nebo matky zavěsí nebo umístí obraz – sochu na připravené 

místo v domácnosti. Všichni přítomní se modlí Vyznání víry: Věřím v Boha. 

Potom kněz promluví o úctě Srdce Páně. Po promluvě všichni kleknou a modlí se 

spolu s knězem  zásvětnou modlitbu schválenou papežem Piem X. 



ZÁSVĚTNÁ MODLITBA RODIN K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŢÍŠOVU. 
 

Nejsvětější Srdce Jeţíšovo, Tys projevilo svaté Markétě Marii přání vládnout 

nad křesťanskými rodinami. My dnes přicházíme,  abychom prohlásili Tvou 

neomezenou vládu i nad naší rodinou. 

   Od nynějška chceme žít Tvým životem, chceme ve svém srdci pěstovat ctnosti, 

kterým jsi přislíbil pokoj a mír již zde na zemi. Zříkáme se světského smýšlení, 

které Ty zavrhuješ. Vládni nad naší myslí  prostotou víry, vládni nad naším 

srdcem láskou, která bude planout jen pro Tebe a jejíž plamen budeme udržovat 

častým svatým přijímáním. 

  Nejsvětější Srdce Ježíšovo, veď naše společenství, žehnej našim duchovním i 

časným zájmům, rozptyluj naše starosti, posvěcuj naše radosti a zmírňuj naše 

utrpení. Kdyby Tě však přece jenom někdo z nás zarmoutil, připomeň mu, Srdce 

Ježíšovo, že jsi ke kajícím hříšníkům dobrotivé a milosrdné. Až pak nastane 

hodina loučení, přiblíží se smrt a naplní nás bolestí a zármutkem, podrobíme se 

všichni Tvým věčným úradkům, umírající i pozůstalí. Budeme se těšit myšlenkou 

na chvíli, kdy se celá naše rodina v nebi zase spojí a bude navěky chválit Tvou 

slávu a Tvá dobrodiní. 

   Neposkvrněné Srdce Panny Marie a ochránce rodin svatý Josef ať  

přednesou Tobě, Nejsvětější Srdce Ježíšovo, toto zasvěcení a nám je 

připomínají po všechny dny našeho života. 

   Buď velebeno Srdce Jeţíšovo, Srdce našeho Krále a Otce. Amen. 
Následují modlitby: Otče náš.., Zdrávas Maria…, Sláva Otci…,za nepřítomné členy 

rodiny, Odpočinutí za zemřelé. Pokud jsou v rodině malé děti jsou i ony zasvěceny 

Nejsvětějšímu Srdci. 
 

ZÁSVĚTNÁ MODLITBA DĚTÍ. 
 

  Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Srdce našeho nejdobrotivějšího Otce! Tys zavítalo 

do našeho domu a chceš u nás stále zůstávat. Voláš k sobě především nás, děti:  

„Nechte maličké přijíti ke mně!“ 

  Slibujeme, že budeme vždy poslušní a uctiví, jako jsi byl, Ježíši, v mládí a 

poslouchal a ctil v Nazaretě svou milou  Matku Pannu Marii a svatého Josefa, 

abychom i my rostli věkem, moudrostí a zbožností. 

  Nejdobrotivější Srdce Jeţíšovo, Ty říkáš: „Mé dítě, dej mi své srdce!“ 

Chceme Tě milovat a být Ti útěchou za tolik lidí, kteří Tě neznají, nebo Tě 

nechtějí znát. Nejmilejší Pane Ježíši, náš božský příteli, obětujeme Ti své srdce: 

Očisti je, posvěť a naplň útěchou. Podáváme Ti své tělo i duši, všechny své síly, 

schopnosti, své myšlenky, slova, skutky a utrpení. Zasvěcujeme se Ti zcela a 

navždycky. Ty buď naším jediným Pánem a Králem. 

  Všechno pro Tebe, Nejsvětější Srdce Jeţíšovo. Amen 
 

Zazpívá se píseň „Ježíši Králi“ – č. 707/4. Potom se celá rodina modlí poděkování.  

 

DĚKOVNÁ MODLITBA PO ZASVĚCENÍ 
 

Buď sláva a čest Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, které nám prokázalo tak veliké 

milosrdenství . 

  Vyvolil jsi nás, Pane, za dědice své lásky. Náš dům se dnes stal svatyní smíru za 

nevděk mnoha lidí. 

   Nejsvětější Srdce Ježíšovo! Jak nezasloužené štěstí jsi nám připravil, že Tě 

smíme pozdravit jako Pána a Ochránce naší rodiny. Klaníme se Ti a děkujeme Ti, 

že chceš přebývat mezi námi a sdílet s námi všechny naše starosti a úzkosti, naše 

radosti a bolesti. Pane, nejsme hodni milosti Tvého společenství, ale přece zůstaň 

s námi a učiň nás vroucími ctiteli Tvého Božského Srdce. 
  Zasvěcujeme a odevzdáváme se Ti se vší důvěrou a oddaností. Prosíme Tě o Tvé 

požehnání pro všechny práce a všechny naše záležitosti. Prosíme Tě o útěchu a sílu 

v utrpeních a v pokušení. Poroučíme Ti též naše drahé, které nám odňala smrt. 

 Kéž Ti je  náš domov tak milý, jako Ti byl v Betánii dům Marie a Marty. Pane, 

zůstaň s námi a buď nám pomocí a ochranou v bojích tohoto života. Vzdal od nás noc 

nevěry a nesvornosti. Dej, abychom Ti sloužili v pracovitosti, čistotě a lásce. Buď 

velebeno a milováno, ctěno a slaveno v naší rodině Nejsvětější Srdce Ježíšovo nyní i 

na věky. Amen. 

Následuje modlitba k neposkvrněnému Srdci Panny Marie: Zdrávas Královno… 

Přidají se ještě následující modlitby. 
 

Nejsvětější Srdce Jeţíšovo, smiluj se nad námi. /3x) 

Neposkvrněné Srdce Panny Marie, oroduj za nás. 

Oroduj za nás svatý Josefe, abychom se dočkali radosti na svých dětech a 

jednou se všichni šťastně shledali v nebi. Amen. 

Svatá Markéto Marie, oroduj za nás! 

Velebeno budiţ Nejsvětější Srdce Jeţíšovo po všechny věky věků. Amen! 
 

Kněz udělí přítomným požehnání.  
 

Uţitek zasvěcení 

Zasvěcením rodina postavila Nejsvětější Srdce na nejvýznamnější místo ve své 

domácnosti. Zde se bude scházet k modlitbě, prosbám a k požehnání pro svou práci. 

Odtud budou žehnat rodiče dětem při odchodu z domova. V každém zármutku 

najdou zde rádce, v největší tísni ať konají devítidenní novénu k Nejsvětějšímu Srdci. 

  Zasvěcení, které rodiny vykonaly, mají častěji obnovovat, zvláště na první pátek 

v měsíci, na svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a při významných dnech rodiny. 

  V rodinách, které často a rády přistupují ke svátostem, bude obraz Božského Srdce 

všem středem a zdrojem požehnání pro založení království lásky a pokoje v našich 

rodinách. Z rodin se rozšíří do celé široké  lidské společnosti, a tak se stane Srdce 

Ježíšovo Pánem a středem všech srdcí. 

  Tím se mu dostane zadostiučinění a smíru za všechny urážky, které vytrpělo od 

počátku světa. Bude mu splacena potupa a nahrazena čest tolikrát pošlapaná.  

Nejsvětější Srdce bude uznáno ode všech národů za svrchovaného Krále lásky. 


