Adorácia pred Eucharistiou II.
Volajme spoločne: Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami
Chválospev Flp 2, 6-11
Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosť,
nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom,
ale zriekol sa seba samého,
vzal si prirodzenosť sluhu,
stal sa podobný ľuďom;
a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.
R: Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami
Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť,
až na smrť na kríži.
Preto ho Boh nad všetko povýšil
a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno,
R: Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami
aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno
v nebi, na zemi i v podsvetí
a aby každý jazyk vyznával:
„Ježiš Kristus je Pán!“
na slávu Boha Otca.
R: Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami

Úvaha:
Ježišu, ty si Emanuel, Boh s nami a medzi nami. Nepohrdol si ničím, čo je naše;
vo svojej láske k nám si prijal na seba ľudské telo. Moment tvojho počatia v lone Márie
bol začiatkom našej spásy. Ako si dnes celý prítomný v Eucharistii, tak si bol v
momente svojho vtelenia celý prítomný v jedinej bunke pod srdcom Márie a stal si sa
človekom.
Pane Ježišu, svojím počatím, narodením, životom , utrpením a smrťou, celým
svojím človečenstvom, si ešte viac posvätil každý ľudský život – nás všetkých, ktorých
Boh stvoril na svoj svätý obraz a podobu. Ty, nový človek, prišiel si obnoviť ľudstvo. Ty
nám svojou láskou až po smrť na kríži ukazuješ, akí vzácni sme v tvojich očiach. Tebe,
Ježišu, nie je nikto vzdialený ani nedôležitý. Ty sám si zakúsil bezbrannosť a

odkázanosť dieťaťa, nespravodlivosť ľudských súdov a kruté zaobchádzanie.
Ty, Ježišu, do konca sveta trpíš v Eucharistii – ako obeta za naše hriechy. Ty sa v
Eucharistii dobrovoľne vydávaš do našich rúk. Si darom totálnej lásky pre človeka,
postihnutého sebectvom a neláskou.
Ďakujeme ti, Ježišu. Ďakujeme ti za dar života. Ďakujeme za každé počaté dieťa.
Ďakujeme ti za rodičov, ktorí nás prijali tak, ako teba prijala Mária. Ďakujeme ti za
našu jedinečnosť a za plán, ktorý máš s každým z nás.
Ďakujeme ti, že poznáme teba, Boha, Lásku.
Ty sa nám prihováraš slovami Izaiáša (49, 15n.): „Či zabudne žena na svoje
nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja
nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vryl…“
Pane Ježišu, tebe zverujeme tragédiu potratov. V tvojom srdci má miesto každý
človek, každé počaté dieťa. Aj v našom meste a národe sa denne prelieva nevinná krv
bratov a sestier. Žijeme v spoločnosti, ktorá sa s ľahostajnosťou díva na zabíjanie tých,
ktorým si ty daroval nesmrteľnú dušu. Krv miliónov nevinných detí volá do neba.
Ježišu, ty miluješ každého človeka. Ty nechceš smrť hriešnika, ale aby sa obrátil
a žil. Ukáž nám cestu z tejto tmy smrti. Obráť naše srdcia k tebe, premeň naše rodiny,
zachráň našu spoločnosť. Urob nás nástrojmi svojho pokoja. Ty si cesta, pravda a život .
Tebe nič nie je nemožné.
Svätý Pavol nás povzbudzuje (Ef 5, 1.8-14):
„Napodobňujte Boha ako milované deti a žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a
vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône!… Kedysi ste boli tmou,
ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla! Ovocie svetla je v každej dobrote,
spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi, a nemajte účasť na jalových
skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť.
Ale všetko, čo sa odhalí, svetlo vynesie najavo, a všetko, čo je zjavné, je svetlo.
Preto hovorí: „Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!“
Pane Ježišu, chceme žiť ako deti svetla. Pomôž nám svetlom prežiariť tmu,
láskou premôcť sebectvo, odvahou zahnať strach a úctou ku každému človeku budovať
civilizáciu života a bratstva.
Adorácia môže pokračovať v tichu.

Prosby:
Volajme spoločne: Ježišu, počatý pod srdcom Márie, vyslyš nás.
- Prosme za Cirkev, ktorá je povolaná stáť na strane chudobných, aby sa vždy zastávala
nenarodených, najbezbrannejších Božích detí.
- Prosme za tehotné ženy, ktoré majú strach z materstva, aby s pomocou Cirkvi našli
odvahu a silu dať svojmu dieťaťu život.
- Prosme za mamy a otcov potratených detí, aby našli cestu k uzdraveniu a pokoju.
- Prosme za zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa podieľajú na vykonávaní potratov,
aby otvorili mysle a srdcia svetlu pravdy, aby odolali tlaku prostredia a uplatnili si
výhradu vo svedomí.
- Prosme za nás samých, aby sme poznali, ako sa máme konkrétne podieľať na diele
ochrany počatých detí.
Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, ktorí ťa vzývajú, zmiluj sa nad nami.
Modlime sa za Svätého Otca, spojme sa s jeho modlitbami, aby v celom svete zavládol
Kristov pokoj.
Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu.
Pane Ježišu Kriste, vyslyš Svätého Otca, pápeža... , svojho námestníka, aby dosiahol
všetko, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky
vekov. Amen.

Pieseň: Ctíme túto sviatosť slávnu…

Modlitba:
Pane Ježišu Kriste,
vo vznešenej Sviatosti oltárnej
zanechal si nám pamiatku
svojho umučenia a zmŕtvychvstania.
Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo
tvojho Tela a Krvi s takou vierou a láskou ,
aby sme vždy pociťovali
účinky jeho vykupiteľského diela.
Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Požehnanie.

