
Akt zadostiučinění k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu 
Papež Pius XI - encyklika Miserentissimus Redemptor (8 květen 1928). 

 
Nejsladší Ježíši, jehož přetékající milosrdenství k lidem je opláceno tolikerou 
zapomnětlivostí, nedbalostí a opovržením, pohlédni na nás, jak se ti klaníme a toužíme 
napravit tímto zvláštním úkonem klanění krutou lhostejnost a zranění, kterým je tvé milující 
Srdce všude vystaveno. 
 
S vědomím, že my sami jsme, bohužel, měli podíl na tak velikých poníženích, kterých nyní z 
hloubi svých srdcí litujeme, pokorně žádáme o odpuštění a prohlašujeme naši připravenost 
odčinit dobrovolně nejen naše osobní přestupky, ale i hříchy těch, kteří zůstávajíce daleko 
od cesty spásy, odmítají ve své tvrdohlavé nevěře následovat Tebe, jejich Pastýře a Vůdce, 
nebo, vzdávajíce se slibů svého křtu, odhodili sladké jho Tvého zákona. 
 
Jsme nyní odhodláni nahradit každou žalostnou urážku, spáchanou proti tobě; nyní jsme 
odhodláni přinést náhradu za mnohonásobné přestupky proti křesťanské skromnosti v 
nevhodném oděvu a chování, za všechna odporná svádění, určená k polapení nohou 
nevinných, za časté porušování nedělí a svátků a šokující rouhání, vyslovená proti tobě a 
Tvým svatým. 
 
Přejeme si také napravit urážky, kterým je vystaven tvůj vikář na zemi a tví kněží a 
znesvěcení, pocházející z vědomých zanedbání nebo hrozných svatokrádežných skutků, 
zločiny národů, které se brání právům a autoritě církve, kterou jsi založil. 
 
Kéž bychom byli schopni smýt takové ohavnosti naší krví. Nyní obětujeme jako náhradu za 
tato porušení Tvé božské cti to zadostiučinění, které jsi kdysi poskytl svému Věčnému Otci 
na kříži a které neustále obnovuješ každý den na našich oltářích; nabízíme ti je ve spojení s 
úkony smíření, která vykonala tvá Panenská Matka a všichni svatí a zbožní věřící na zemi a 
upřímně slibujeme, že se budeme snažit nahradit, nakolik to bude s pomocí Tvé milosti 
možné, každé zanedbání Tvé velké lásky a hříchy, kterých jsme se v minulosti my sami i 
ostatní dopustili. 
 
Od nynějška budeme žít život neochvějné víry, čistoty chování, dokonalého dodržování 
předpisů evangelia, zejména přikázání lásky. Slibujeme, že v rámci svých sil předejdeme 
tomu, aby tě ostatní urazili a přivedeme co nejvíce lidí k následování Tebe. 
 
Ó milující Ježíši, na přímluvu Blahoslavené Panenské Matky, našeho vzoru v zadostiučinění, 
rozhodni se přijmout tuto nabídku, kterou dobrovolně konáme skrze tento úkon vykoupení 
a svrchovaným darem vytrvalosti nás udržuj věrnými až do smrti v naší službě a věrnosti, 
kterou Ti dlužíme, abychom mohli všichni jednoho dne dojít do toho šťastného domova, ve 
kterém žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým, Bože, navěky a navždy. 
 
Amen. 
 
 

Tato modlitba získává částečné odpustky všem, kteří se ji pomodlí. 
Plnomocné odpustky získají ti, kteří se ji společně pomodlí o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. 


