
Dlhšia modlitba pred úkonom duchovného prijímania: 

Ježišu, verím, že si v Oltárnej sviatosti prítomný. Dúfam, že mi dáš 
všetky milosti, potrebné na dosiahnutie večnej spásy. Ježišu, Bože môj, 
milujem Ťa nadovšetko. Ježiš, moja jediná láska! Z celého srdca 
ľutujem, že som Ťa toľko ráz hriechom urazil. Teba, najvyššie dobro, 
Teba, ktorý si ma zahrňoval nespočetnými dobrodeniami. A Ty sa 
predsa ku mne približuješ z oltára. 

Najláskavejší Ježišu! Aká veľká by bola moja nevďačnosť, keby som 
zasa zhrešil, keď som už toľko ráz pocítil Tvoje milosrdenstvo! Práve 
teraz očakávam nový dôkaz Tvojej lásky. Moje srdce veľmi túži spojiť 
sa s Tebou. Keďže Ťa sviatostne prijať nemôžem, príď teda ku mne 
duchovne. Pane Ježišu, príď mi do mysle a spravuj moje myšlienky, 
príď mi do srdca a spravuj moje hnutia, príď mi do duše, aby som sa s 
Tebou spojil a bol večne spasený. 

Klaniam sa Ti, prítomnému v mojom srdci a celkom sa s Tebou spájam. 
Priateľ mojej duše, nedovoľ, aby som sa niekedy od Teba odtrhol. 
Vďaky Ti vzdávam, predrahý Spasiteľ, za milosť duchovného spojenia. 
Ži vo mne večne a nech ja ostávam v Tebe naveky. Amen. 

Kratšia verzia: 

Môj Ježišu, verím, že si v prevelebnej Oltárnej sviatosti z lásky ku mne 
skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k 
Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja 
duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď 
aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Objímam Ťa a 
spájam sa celkom s Tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. 
Amen. 

Úkon duchovného prijímania inšpirovaný sv. Augustínom: 

Ježišu, naše vykúpenie, naša láska a naša túžba, Boh z Boha, pomáhaj 
mi! K tebe volám z hĺbky svojho srdca. Volám ťa dnu do mojej duše. 
Príď do nej a priprav ju podľa tvojho zaľúbenia! Očisť ju od všetkých 
škvŕn, posväť ma, svoj chrám, ktorý si vybudoval. Očisti ho od všetkých 
hriechov. Naplň ho svojou milosťou a zachovaj ju v ňom, aby som bol 
vždy a naveky dôstojným chrámom pre teba. Vstúp, duchovný Pastier, 
do mojej duše! Daj, aby som požíval sladkosť tvojej hostiny. Amen. 

 


