
ODPROSENIE 

Modlitebník pre verejné pobožnosti, s. 113-114 

 

K. Pane Ježišu,  odprosujeme ťa  za naše  hriechy,  ľahostajnosť  a nedbanlivosť voči Sviatosti lásky. 

Ľ. Odprosujeme ťa, Pane. 

K. Odprosujeme ťa za našich  bratov a sestry, čo z ľahostajnosti zanedbávajú nedeľnú svätú omšu  a 

znesväcujú sviatočný deň  pozemskými námahami a neviazanými zábavami. 

Ľ. Odprosujeme ťa, Pane. 

K. Odprosujeme ťa za tých, čo hrešením zneucťujú  tvoje sväté meno. 

Ľ. Odprosujeme ťa, Pane. 

K. Odprosujeme ťa za tých, čo hriechmi nečistoty  ničia v sebe  chrám Ducha Svätého  a odmietajú 

tvoje sviatosti. 

Ľ. Odprosujeme ťa, Pane. 

K. Odprosujeme ťa za tých, čo ničia ľudské  životy, ktoré  sú stvorené skrze teba a pre teba. 

Ľ. Odprosujeme ťa, Pane. 

 

K.  Pane Ježišu, nehľaď na mnohé hriechy a svätokrádeže páchané voči Oltárnej  sviatosti,  ale na 

oddanosť toľkých  tvojich synov a dcér, ktorí sa s láskou  vinú k tebe a odprosujú ťa za všetky urážky a 

hriechy. Zachovaj nás vo svojej láske a milosti, aby sme boli vždy tvoji, teraz i na veky vekov. 

Ľ. Amen. 

 



 

ZASVÄTENIE RODINY BOŽSKÉMU SRDCU 
Modlitebník pre verejné pobožnosti, s. 123-124 

 

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, ty si vyslovilo svätej Margite Márii želanie, že chceš  vládnuť  v 

kresťanských rodinách. Aby sme  splnili  tvoju vôľu, zišli sme sa dnes  verejne  uznať tvoju zvrchovanú 

moc nad našou rodinou. Odteraz chceme žiť tvojím životom, aby v našej  rodine prekvitali čnosti, za 

ktoré si prisľúbilo pokoj už tu na zemi. Budeme sa vystríhať svetského ducha,  ktorého ty odsudzuješ. 

 

Ľ.  Najsvätejšie  Srdce Ježišovo,  daj, aby sme  ťa vždy viac a viac milovali. 

 

Panuj  nad naším rozumom jednoduchosťou našej viery, kraľuj nad našimi srdcami,  aby bez prestania 

horeli láskou  k tebe,  a my budeme oheň  tejto lásky udržiavať v sebe  častým svätým  prijímaním. 

 

Ľ.  Najsvätejšie Srdce Ježišovo, daj, aby sme ťa vždy viac a viac milovali. 

 

Božské  Srdce Ježišovo,  zaujmi  prvé  miesto  medzi  nami  vždy, keď sa spolu  zídeme;   žehnaj  naše  

duchovné i  časné  podujatia,  rozožeň naše starosti,  posväť naše radosti,  zmierni  naše trápenia. 

 

Ľ.  Najsvätejšie Srdce  Ježišovo, daj,  aby  sme  ťa vždy  viac  a viac milovali. 

 

Keby niekto  z nás nešťastne  upadol do  hriechu a zarmútil  ťa hriechom,  nedaj mu, Božské Srdce, 

zabudnúť, že si plné dobroty a milosrdenstva  voči kajúcim  hriešnikom. 

 

Ľ.  Najsvätejšie Srdce Ježišovo,  zmiluj sa nad nami. 

 

A  keď  nadíde hodina rozlúčenia,  keď  smrť  pohrúži do  smútku našu  rodinu, my všetci, či už 

budeme zo sveta odchádzať, alebo ešte zostaneme na zemi, ochotne prijmeme tvoje večné  

rozhodnutie. Bude nás  tešiť myšlienka,  že  príde  deň, keď  ťa celá  naša  rodina,  spojená v nebi, bude 

velebiť za tvoje dobrodenia. 

 

Ľ.   Najsvätejšie Srdce Ježišovo,  tebe  dôverujeme. 

 

Nepoškvrnené Srdce  Panny  Márie a slávny  patriarcha  svätý Jozef nech ti prednesú toto naše 

zasvätenie a nech v nás zachovajú naň živú spomienku po všetky dni nášho  života. Sláva Srdcu 

Ježišovmu, nášmu Kráľovi a Otcovi. Amen. 

 

 



ZADOSŤUČINENIE 
Modlitebník pre verejné pobožnosti, s. 126-127 

 

Pokorne kľačíme pred tebou, Božské Srdce, znova sa ti obetujeme, aby sme ťa upevnením lásky  a 

vernosti  uzmierili  a dali  ti vynáhradu za urážky: 
 

L. Čím väčšmi sa ľudia rúhajú  tvojim svätým  tajomstvám, 

Ľ. tým pevnejšie veríme v ne my, najsvätejšie Srdce Ježišovo. 

L. Čím väčšmi sa nevera  usiluje olúpiť nás o nádej večnosti, 

Ľ. tým väčšmi dúfame v teba my, najsvätejšie Srdce Ježišovo. 

L. Čím väčšmi sa protivia ľudské srdcia  príťažlivej sile tvojej milosti, 

Ľ. tým väčšmi  ťa milujeme my, lásky najhodnejšie Srdce Ježišovo. 

L. Čím väčšmi  neviera  napáda tvoje božstvo, 

Ľ. tým vrúcnejšie sa ti klaniame  my, Božské Srdce Ježišovo. 

L. Čím viacej ľudí zabúda na tvoje prikázania a prestupuje ich,  

Ľ.  tým poslušnejší chceme byť my, najsvätejšie Srdce Ježišovo.  

L. Čím viacej opovrhujú tvojimi sviatosťami a potupujú  ich, 

Ľ. tým s väčšou úctou a láskou chceme k nim pristupovať my, najsvätejšie Srdce Ježišovo. 

L. Čím viac ľudí neuznáva božské a mravné  čnosti, 

Ľ.  tým horlivejšie sa budeme v nich prehlbovať my, najsvätejšie  Srdce Ježišovo,  vzor všetkých  

čností. 

L. Čím väčšmi sa diabol namáha ukoristiť duše, 

Ľ.  tým väčšmi sa budeme usilovať zachrániť ich my, najsvätejšie  Srdce Ježišovo. 

L. Čím väčšmi sa pýcha a túžba po rozkošiach usilujú zničiť cit mravnosti a sebazaprenia, 

Ľ. tým väčšmi chceme prinášať obete a sebazapierania my, najsvätejšie Srdce Ježišovo. 

L. Čím väčšmi sa usilujú pekelné brány  premôcť  tvoju Cirkev, 

Ľ. tým pevnejšie sa jej pridŕžame my, najsvätejšie  Srdce Ježišovo. 

L. Čím väčšmi svet povstáva  proti neomylnosti pápeža, 

Ľ.  tým úprimnejšou vierou ho poslúchame my, najsvätejšie Srdce Ježišovo. 

L. Čím viac ľudia ziskuchtivosťou trhajú zväzky lásky k blížnemu, 

Ľ. tým vrúcnejšie chceme my, deti tvojej Cirkvi, milovať všetkých ľudí, lásky najhodnejšie 

Srdce Ježišovo. 
 

Modlime sa. 

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, horiace ohnisko lásky, buď nám ochranou v živote a závdavkom večnej 

spásy. Prijmi naše odprosenie a náhradu za naše  hriechy i za hriechy  všetkých  ľudí. Vlož nám do 

srdca Božiu  bázeň  voči  tebe,  aby  sme  nikdy  neodstúpili od  teba. Srdce Ježišovo, dobré a milosrdné, 

buď nám  útočiskom v hodine smrti. Buď naším ospravedlnením pred Otcom. Odvráť od  nás trest 

spravodlivého hnevu. Srdce lásky, do teba vkladáme všetku svoju dôveru. Náš Pán a Spasiteľ, pre tvoju 

veľkú lásku ťa prosíme: nech  sú  naše mená  zapísané v tvojom  najsvätejšom Srdci.  Nech  je naším  

šťastím a našou  cťou žiť a mrieť v tvojej svätej službe. Amen. 



ODPROSENIE  BOŽSKÉHO  SRDCA ZA HRIECHY SPOLOČNOSTI 
Modlitebník pre verejné pobožnosti, s. 129-130 

 

S pokorným a kajúcim srdcom padáme na tvár  pred tebou, Ježišu, aby sme  verejne odprosili tvoje 

Srdce  za všetky  hriechy spoločenského a verejného života. 

 

l. Odprosujeme ťa za všetky  hriechy tvojich  posvätných služobníkov a za  osoby,  ktoré sa ti zasvätili  

sľubmi. 

Ľ.  Božské Srdce,  netrestaj nás, zmiluj sa nad  nami. 

2.  Odprosujeme ťa za všetky  priestupky našich zákonodarcov. 

Ľ.  Božské Srdce,  netrestaj nás, zmiluj  sa nad  nami. 

3.  Odprosujeme ťa za viny  našich  úradníkov. 

Ľ.  Božské Srdce,  netrestaj nás, zmiluj  sa nad  nami. 

4.  Odprosujeme ťa za previnenia našich otcov. 

Ľ.  Božské srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad  nami. 

5.  Odprosujeme ťa za neprávosti nášho ľudu. 

Ľ.  Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad  nami. 

6.  Odprosujeme ťa za všetky rúhania  a zlorečenia. 

Ľ.  Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad nami. 

7. Odprosujeme ťa za falošné  prísahy  a svätokrádeže. 

Ľ.   Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad nami. 

8. Odprosujeme ťa za tých, čo znevažujú  a potupujú tvojich služobníkov a správcov Božích  

tajomstiev. 

Ľ.   Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad nami. 

9. Odprosujeme ťa  za tých,  čo sa  prehrešujú proti cirkevným  a svetským predstaveným. 

Ľ.  Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad nami. 

10. Odprosujeme ťa za tých, čo odpadli od viery a zarmútili  teba i tvoju nevestu  Cirkev. 

Ľ.  Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad nami. 

11. Odprosujeme ťa za tých, čo ničia vieru v ľudských srdciach a bojujú proti Cirkvi a viere. 

Ľ.   Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad nami. 

12. Odprosujeme ťa za zneužívanie občianskych práv a neplnenie povinností. 

Ľ.    Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad nami. 

13. Odprosujeme ťa za nemravnosť, bezbožnosť a násilie šírené v tlači, v televízii a rozhlase. 

Ľ.   Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad nami. 

14. Odprosujeme ťa za všetky verejné  pohoršenia. 

Ľ.   Božské Srdce, netrestaj  nás, zmiluj sa nad nami. 

15. Odprosujeme ťa za všetku  pýchu a márnivosť. 

Ľ.   Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad nami. 

16. Odprosujeme ťa za tých, čo zneužívajú pozemské dary, ktoré sú potrebné pre náš život. 

Ľ.   Božské Srdce, netrestaj  nás, zmiluj sa nad nami. 

17. Odprosujeme ťa za všetkých,  čo ničia ľudský život v lone  matky. 

Ľ.   Božské Srdce,  netrestaj nás, zmiluj sa nad nami. 

18. Odprosujeme ťa za tých, čo užívajú drogy  a ničia si životy. 

Ľ.   Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad nami. 

19. Odprosujeme ťa za manželskú neveru  a rozvody. 

Ľ.  Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad nami. 

20. Odprosujeme ťa za tých, čo vyvolávajú vojny a rozbroje. 



Ľ.   Božské Srdce,  netrestaj nás, zmiluj sa nad nami. 

21. Odprosujeme ťa za všetky naše hriechy  a viny. 

Ľ.   Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad  nami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POKLONA  KRISTOVI KRÁĽOVI 
Modlitebník pre verejné pobožnosti, s. 596-598 

 

K. Poďte, klaňajme sa Ježišovi Kristovi, Kráľovi kráľov. 

Ľ.  Poďte, klaňajme sa Ježišovi Kristovi, Kráľovi kráľov. 

K. Poďme v hlbokej  pokore k trónu  velebnosti nášho  Božského Kráľa, Ježiša Krista, a  vzdajme  mu 

hold svojej úcty a poklony. 

Ľ.  Poďte, klaňajme sa Ježišovi Kristovi, Kráľovi kráľov. 

K. Áno, pokorme sa pred  ním a oslavujme toho,  ktorému večný Otec povedal:  „Panuj uprostred 

svojich  nepriateľov.  Odo  dňa  tvojho  narodenia patrí ti vláda v posvätnej nádhere. Splodil som ťa 

ako rosu pred  východom zornice.“ (Ž 110, 3) 

Ľ. Poďte, klaňajme sa Ježišovi Kristovi, Kráľovi kráľov. 

K. Ježišu,  ctíme  si tvoje večné  kráľovstvo, v ktorom  vládneš ako Syn Kráľa večnosti,  lebo  si rovný  s 

Otcom  vo  velebe,  všemohúcnosti a v kráľovstve. 

Ľ.  Poďte, klaňajme  sa Ježišovi Kristovi, Kráľovi kráľov. 

 K. „Tvoje je nebo  a tvoja je zem, svet i jeho bohatstvo si ty založil.“ (Ž 89, 12) 

Ľ.  Poďte, klaňajme sa Ježišovi  Kristovi, Kráľovi kráľov. 

K. „Všetko povstalo skrze teba a bez teba nepovstalo nič z toho, čo povstalo.“ (porov. Jn l, 3) 

Ľ.  Poďte, klaňajme  sa Ježišovi Kristovi, Kráľovi kráľov. 

K. Celé stvorenie je tvojím vlastníctvom a „budeš  panovať od  mora  až k moru  a od Rieky až na kraj 

zeme.“ (Ž 72, 8) 

Ľ.  Poďte, klaňajme sa Ježišovi Kristovi, Kráľovi kráľov. 

K.  Okrem   tejto  božskej   kráľovskej  hodnosti,  ktorú  ako  Boh  spolu s Otcom  a Duchom Svätým máš 

bez začiatku  a bez  konca, si ustanovený, drahý Ježišu, aj ako človek za kráľa všetkých tvorov tým, že 

skrze  tajomstvo   vtelenia  si  aj ako  človek  nekonečnej velebnosti a dôstojnosti, si Božou osobou, aj v 

ľudskom  tele si Božím Synom, Kráľom všetkého. 

Ľ.  Poďte, klaňajme  sa Ježišovi  Kristovi, Kráľovi kráľov. 

K.  Okrem   toho  si  získal  kráľovskú  moc  a  hodnosť, keď si  ako  Vykupiteľ  a Spasiteľ svojou  krvou  

vykúpil  svet a založil si kráľovstvo „zo všetkých  národov,  kmeňov,  plemien a jazykov“. (Zjv 7, 9) 

Preto ťa  zvelebujú všetci  vyvolení  a volajú:  „Spása  nášmu  Bohu,  ktorý sedí  na tróne,  a Baránkovi!“ 

(Zjv 7, 10) 

Ľ.  Poďte, klaňajme sa Ježišovi Kristovi, Kráľovi kráľov. 

K.  Už prorok ťa vopred videl v tvojej kráľovskej hodnosti a predpovedal ťa slovami: „Zajasaj, dcéra  

sionská, plesaj, dcéra  jeruzalemská! Hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe; je spravodlivý a prináša  spásu.“ 

(Zach  9, 9) 

Ľ.  Poďte, klaňajme sa Ježišovi Kristovi, Kráľovi kráľov. 

K. „Chlapček  sa nám narodil, daný  nám  je syn; na jeho pleciach  spočíva  vláda a volajú ho: 

obdivuhodný Radca, mocný  Boh, večný Otec, Knieža  pokoja.“ (lz 9, 5) 

Ľ. Poďte, klaňajme sa Ježišovi Kristovi, Kráľovi kráľov. 

K. Archanjel Gabriel  ťa pri svojom  posolstve nazval kráľom a povedal: „Pán, Boh, mu dá trón  jeho 

otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ (Lk  l, 32-

33) 

Ľ.  Poďte, klaňajme sa Ježišovi Kristovi, Kráľovi kráľov. 

 K. Za kráľa ťa korunoval tvoj Otec a „dal ti meno,  ktoré  je nad  každé iné meno, 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.“ (porov.  Flp 2, 9-11) 

Ľ.  Poďte, klaňajme sa Ježišovi  Kristovi, Kráľovi kráľov. 



K. Za kráľa ťa už ustanovil na svojom svätom vrchu Sione. (porov. Ž 2, 6) Preto aj my  „chceme  ťa 

oslavovať, Bože, náš Kráľ, a tvoje meno  velebiť navždy a naveky. Veľký si, Pane, a veľkej chvály 

hoden, tvoju veľkosť nemožno preskúmať.“ (porov. Ž 145, 1.3) 

Ľ.  Poďte, klaňajme sa Ježišovi Kristovi, Kráľovi kráľov. 

K. „Tvoje kráľovstvo je kráľovstvo pre všetky veky a tvoja vláda sa rozprestiera na  všetky  pokolenia.“ 

(Ž  145, 13). „Prídu  všetky  národy a budú  sa ti klaňať, lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy.“ (Zjv 15, 

4) 

Ľ.  Poďte, klaňajme  sa Ježišovi  Kristovi, Kráľovi kráľov. 

K. „Na plášti a na bedrách má napísané meno:  Kráľ kráľov a Pán  pánov.“ (Zjv 19, 16) „Budú sa ti 

klaňať všetci králi, slúžiť ti budú  všetky národy.“ (porov. Ž 72, 11) 

Ľ. Poďte, klaňajme sa Ježišovi Kristovi, Kráľovi kráľov. 

K. Tebe ako kráľovskému  Božiemu Synovi je daná všetka moc na nebi i na zemi. (porov.  Mt 28, 18) 

„Bože, nech  ťa velebia  národy,  nech  ťa velebia všetky národy.“  (Ž 67, 4) 

Ľ.  Poďte, klaňajme  sa Ježišovi Kristovi, Kráľovi kráľov. 

K. Tebe  povedal  Otec: „Žiadaj si odo  mňa a dám  ti do dedičstva národy a do vlastníctva  celú zem.“ (Ž 

2, 8). „Nech sa tešia a jasajú národy, že spravodlivo súdiš  ľudí a spravuješ národy  na zemi.“ (Ž 67, 5). 

Ľ.  Poďte, klaňajme sa Ježišovi  Kristovi, Kráľovi kráľov. 

K. „Otec nikoho  ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal Synovi, aby si všetci ctili Syna tak, ako si ctia 

Otca.“ (Jn 5, 22-23). „Prisúdiš právo ľuďom úbohým,  poskytneš pomoc deťom bedára a krivditeľa 

pokoríš.“ (porov. Ž 72, 4). „V tvojich dňoch  bude prekvitať spravodlivosť  a plnosť pokoja.“ (porov. Ž 

72, 7). „Tvoje meno  nech  je velebené naveky; kým bude svietiť slnko, tvoje meno  potrvá. V tebe budú  

požehnané  všetky kmene  zeme, zvelebovať ťa budú všetky národy.“ (porov. Ž 72, 17). 

Ľ.   Poďte, klaňajme sa Ježišovi  Kristovi, Kráľovi kráľov. 

K. Tebe, „Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. 

Amen.“ (1 Tim 1, 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÁVOD NA ODPROSOVANIE PODĽA DESATORO BOŽÍCH PRIKÁZANÍ 
Podľa Modlitebnej knižky katolíckeho muža, s. 77-81 

 
1. JA SOM PÁN, TVOJ BOH. NEBUDEŠ MAŤ OKREM MŇA INÝCH BOHOV, KTORÝM BY SI SA KLAŇAL.  

Odprosujeme Ťa, Bože za: 
- čítanie horoskopov,   odprosujeme Ťa, Bože. 
- navštevovanie veštíc, 
- poverčivosť, 
- netrpezlivosť, 
- hriechy proti čnostiach viery, nádeje a lásky, 
- za úmyselné zotrvávanie v zúfalstve, 
- za opovážlivé spoliehanie sa na Božie milosrdenstvo, 
- za vlažnosť vo vzťahu k Bohu, 
- za dobrovoľné zotrvávanie v pochybnostiach, 
- za ateizmus a agnosticizmus v spoločnosti, 
- za svätokrádeže a nehodné pristupovanie k sviatostiam,  
- za modloslužbu (alkoholizmus, gamblérstvo, drogy a pod.), 
- úmyselné odkladanie a vyhýbanie sa sv. spovedi, 
- za neúprimné spovedanie sa a nedbalú prípravu na sv. spoveď, 
- neochotu odpustiť blížnemu svojmu 

 
2. NEVEZMEŠ BOŽIE MENO NADARMO.  

Odprosujeme Ťa, Bože za: 
- rúhanie Bohu, Panne Márii a svätým, 
- vyslovovanie mena Božieho nadarmo, 
- vyslovovanie mena svätých nadarmo, 
- preklínanie, 
- krivú prísahu, 
- nevernosť voči sľubom daných Bohu, 
- nerozvážne robenie sľubov Bohu 

 
3. SPOMNI, ABY SI DEŇ SVIATOČNÝ SVÄTIL 

Odprosujeme Ťa, Bože za: 
- neúčasť na sv. omši v nedeľu alebo v prikázaný sviatok z ľahostajnosti, 
- za prácu v nedeľu alebo v prikázaný sviatok, 
- za nedeľné nakupovanie, 
- dobrovoľnú nepozornosť počas sv. omše, 
- vyrušovanie počas sv. omše, 
- za nevyužívanie nedeľného času pre Boha a pre blížnych 

 
4. CTI SVOJHO OTCA A SVOJU MATKU.  

Odprosujeme Ťa, Bože za: 
- neúctu voči rodičom, 
- neúctu voči manželovi/manželke (pre manželov), 
- za ponižovanie manžela/manželky, 
- bezohľadnosť voči manželovi/manželke, 
- násilie spáchané na manželovi/manželke, 
- nemodlenie sa za manžela/manželky, 
- nevďak voči rodičom, 
- urážlivé správanie voči autoritám (biskupovi, kňazovi, predstavenému rehole, 

nadriadenému v práci a pod.), 
- zosmiešňovanie autorít pred deťmi, 
- zasievanie neúcty voči autoritám v deťoch, 
- prílišnú prísnosť alebo mäkkosť voči deťom, 



- schvaľovanie zlých skutkov detí, 
- zanedbávanie náboženskej výchovy svojich detí, 
- nevhodné zasahovanie do rodinného života svojich detí 

 
5. NEZABIJEŠ.  

Odprosujeme Ťa, Bože za: 
- neúctu voči blížnym, 
- zosmiešňovanie svojich blížnych, 
- urážanie blížnych, 
- pohŕdanie blížnym (neváženie si ho ako človeka), 
- zlobu, hnev, hrubosť, psychické a fyzické násilie voči blížnym, 
- nenávisť voči blížnym, 
- neúctu voči daru života, 
- podstúpenie umelého ukončenia tehotenstva, 
- nabádanie a podporovanie ženy k umelému ukončeniu tehotenstva, 
- užívanie antikoncepcie, 
- neúctu voči vlastnému telu, ako chrámu Božiemu, 
- úmyselné poškodzovanie vlastného zdravia, 
- seba poškodzovanie, 
- samovražedné myšlienky, 
- za súhlas a schvaľovanie eutanázie, 
- porušovanie dopravných predpisov a ohrozovanie blížnych na zdraví a živote 

 
6. NEZOSMILNÍŠ.  

Odprosujeme Ťa, Bože za: 
- nečisté myšlienky, 
- žiadostivé pohľady, 
- intímne žitie muža a ženy pred manželstvom – smilstvo, 
- sebaukájanie,  
- pozeranie nemravných filmov, časopisov a pornografie, 
- nemravné a vyzývavé obliekanie 
- používanie ochranných prostriedkov proti počatiu – v manželstve 
- za rozvody, voľné lásky a všetky previnenia voči dôstojnosti manželstva 

 
7. NEPOKRADNEŠ.  

Odprosujeme Ťa, Bože za: 
- neoprávnené privlastnenie si cudzej veci, 
- neúctu k súkromnému vlastníctvu inej osoby, 
- neúctu voči majetku inštitúcie (úrad, firma a pod.), 
- zobratie pracovných prostriedkov alebo materiálu z práce,  
- neplnenie si povinností v práci, 
- lakomstvo, 
- neprispievanie na dobročinné ciele 
- za zanedbanie skutkov milosrdenstva voči ľuďom v núdzi 

 
8. NEPRERIEKNEŠ KRIVÉHO SVEDECTVA PROTI BLÍŽNEMU SVOJMU 

Odprosujeme Ťa, Bože za: 
- ohováranie, 
- zbytočné poukazovanie na chyby druhých, 
- neužitočné rozširovanie informácií o chybách druhých, 
- poškodenie dobrého mena iného človeka, 
- pošpinenie cti iného človeka, 
- osočovanie, 
- klamstvo s úmyslom získať osobný prospech, 



- nedodržanie daného slova, 
- hnev, odpor a nesympatiu voči blížnym, 
- podvody, ktorých som sa dopustil voči blížnym, 
- konanie proti svedomiu v dôležitých rozhodnutiach 

 
9. NEPOŽIADAŠ MANŽELKU BLÍŽNEHO SVOJHO. 

Odprosujeme Ťa, Bože za: 
- neveru manželke/manželovi v myšlienkach a citoch, 
- intímne žitie vydatej ženy, alebo ženatého muža mimo manželstva – cudzoložstvo 

 
10. NEPOŽIADAŠ MAJETKU BLÍŽNEHO SVOJHO, ANI NIČOHO, ČO JEHO JE.  

Odprosujeme Ťa, Bože za: 
- myslenie, ktoré je v rozpore s Ježišovým myslením, 
- závisť voči kariére blížneho, 
- závisť voči vzdelaniu blížneho, 
- závisť voči priateľstvám blížnych, ktoré ja nemám, 
- žiarlivosť na majetok a dary blížneho, 
- zneužívanie svojej funkcie, postavenia pre osobné záujmy, 
- konanie so zlým úmyslom a podporovanie zlých úmyslov druhých ľudí. 


