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Novéna k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
SRDCE JEŽIŠOVO,
SPÁSA V TEBA DÚFAJÚCICH

ÚVODNÁ MODLITBA
Modli sa na každý deň na začiatku:
Môj Bože, všemohúci a milosrdný, s pokorným srdcom prichádzam k Tebe, aby som čoraz viac spoznával Srdce Tvojho milovaného Syna.
Prichádzam k Tebe s veľkou dôverou, pretože Ty si dobrý Otec a miloval si ma prv, než som bol na svete a vždy ma sprevádzaš svojou Otcovskou láskou a dobrotou.
Verím v Teba, Bože môj, pretože Ty si pravda a poslal si svojho jednorodeného Syna na svet, aby ohlasoval evanjelium života a spásy.
Dúfam v Teba, dobrý Otec, pretože si verný všetkým svojim prísľubom a poslal si svojho Syna na svet, aby hľadal a našiel, čo sa stratilo.
Milujem Ťa celým srdcom, lebo si nekonečne milovania hodný a poslal si svojho Syna na svet, aby nám zjavil Tvoju Otcovskú lásku a dobrotu.
Amen.
Svätý Otče, vo svojom Synovi si si ma vyvolil za adoptovaného syna (za adoptovanú dcéru) a vlial si do mojej duše Ducha svätosti. Som šťastný, že Ťa môžem volať: „Otec“ a prosím Ťa skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna ako
dokonalý obraz Tvojej Otcovskej lásky, vyslyš túto moju prosbu... (povedz, čo si žiadaš)
Najsvätejšie Srdce Ježišovo, Tebe dôverujem.
LITURGIA SLOVA
Čítanie z evanjelia podľa Lukáša (Lk 15,1-3.11-32)
K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi." Preto im povedal toto podobenstvo: Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal
otcovi: »Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.« A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal
v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. Vstúpil
teda do seba a povedal si: »Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím
synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.« I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. Syn mu povedal: »Otče,
zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom.« Ale otec povedal svojim sluhom: »Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Priveďte vykŕmené teľa a
zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.« A začali hodovať. Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si
jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal: »Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykŕmené teľa, lebo sa mu vrátil zdravý.« On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. Ale on odpovedal
otcovi: »Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si
zabil vykŕmené teľa.« On mu na to povedal: »Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.«““
ÚVAHA
Otec sa sklonil k márnotratnému synovi, objal toho, čo sa kajúcne vracal k nemu. Toto je obraz milosrdného Ježišovho Srdca, ktoré sa stáva spásou všetkých kajúcich hriešnikov. A Ježiš nielen odpúšťa, ale zahŕňa kajúcnika ešte
väčšími milosťami. Nielenže mu nevyčíta jeho predchádzajúci hriešny život, ale ho ozdobuje znakmi Božieho synovstva obnovuje v ňom Boží život, oblieka ho do rúcha Božích detí a usádza ho pri stole svätej hostiny, pri ktorej
prijíma chlieb z neba, pri ktorej sa duša napĺňa milosťou a dostáva závdavok budúcej slávy.
Hriešnik, ktorý popáchal ťažké hriechy, bol vlastne duchovne mŕtvy, a teraz ako kajúcnik ožil. Bol stratený, a teraz, keď ho Kristus našiel je v rodine domu Cirkvi, medzi svojimi bratmi a sestrami, a má účasť na všetkých
dobrách Cirkvi. „Teda hriešnik, ktorý sa z milosti zľutujúceho sa Boha dáva na pokánie, vracia sa k Otcovi, ktorý „nás prvý miloval“ (1 Jn 4,19), vracia sa ku Kristovi, ktorý seba samého obetoval za nás, a aj k Duchu Svätému,
ktorý zostúpil na nás s hojnými darmi“ (Obrad pokánia, 5). Ó šťastný návrat! Preto nik, ani ten najväčší hriešnik nemá zúfať návratu. Nikomu nie je uzavretá cesta, Srdce Ježišovo je spása v neho dúfajúcich.
LITÁNIE K BOŽSKÉMU SRDCU JEŽIŠOVMU
Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu
MODLITBA
Pane Ježišu,
prosíme Ťa za obrátenie hriešnikov:
za všetkých márnotratných synov a dcéry,
ktorí premrhali dary Tvojej milosti,
za našich najbližších z rodiny
alebo priateľov a spolupracovníkov,
ktorí sú duchovne mŕtvi;
daj, aby sa kajúcne vrátili k Tebe.
Lebo Ty si náš Pán a Boh
a žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.
ZÁVER
Modlí sa na každý deň na záver:
Pane, daj nám srdce nové, ktoré iba Teba chce počúvať, iba Teba poznávať, iba po Tebe túžiť. Nech sa takým stane zmenou zmýšľania.
Daj nám, Pane, srdce čisté, nech spozná, ako treba pred zlom utekať a umŕtvovaním nech objaví lúče Tvojej múdrosti a Tvojej krásy.
Pane, daj nám srdce silné, ktoré by Ťa milovalo úprimne, ohnivo, obetavo, ktoré by Ti bolo v každej chvíli verné, ktoré by každú prekážku obrátilo na podnet ešte viac Ťa milovať, každý poklesok na skrúšenosť, každú bolesť na
obetu, každú činnosť na lásku, každú milosť na radosť.
Daj nám, Pane, srdce nežné a veľké, ako má Mária, Tvoja Matka, ako majú Tvoji svätí; srdce milujúce, ktoré by v Tvojej láske malo prameň pre lásku k blížnemu a v úcte a službe k blížnemu, službu a úctu pre Teba, Boh Otec,
Boh Syn a Boh Duch Svätý. Amen. (svätý Pavol VI.)
Pane Ježišu, Ty si povedal: „Proste a dostanete!“ S neochvejnou dôverou sa utiekame s našou prosbou a žiadosťou k Tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu...
(tu v tichosti prednes svoju prosbu)
Ty však lepšie vieš ako my, čo osoží našej spáse a spáse našich blížnych, a preto sa podrobujeme Tvojej svätej vôli, lebo Ty môžeš svojím verným dať väčšie veci než prosia.
Udeľ naším rodinám pokoj, potešuj nás vo všetkých protivenstvách, požehnávaj každé naše podujatie a buď nám v živote ale hlavne pri smrti bezpečnou ochranou.
Daj, nech sa vlažné duše stanu horlivými, horlivé duše nech dosiahnu veľkú dokonalosť a kňazom daj milosť obrátiť aj tie najtvrdšie srdcia.
Najsvätejšie Srdce Ježišovo, Tebe dôverujem.
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