
MĒNEŠA PIRMĀS CETURTDIENAS DIEVKALPOJUMS 
 

SVĒTĀ STUNDA 
 

Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana 

Ievada lūgšana 

Visžēlsirdīgā Jēzus Sirds, upuris par mūsu grēkiem, ļauj, lai mēs, vienoti ar Tavām ciešanām Ģetzemanes 
dārzā, pavadītu šo svēto stundu lūgšanā tā, kā Tu esi sacījis savai uzticīgajai kalponei svētajai Marijai 
Margaritai Aļakok.  

Ļauj mums izjust Tavas dziļās skumjas, kādas Tu pārdzīvoji cilvēku grēku dēļ. Dod mums žēlastību just 
līdzi Tavām sāpēm tā, kā Tev juta līdzi Vissvētās Mātes dvēsele Tavas rūgtās agonijas naktī. 
Šajā stundā mēs gribam gandarīt Debesu Tēva taisnībai par neskaitāmajiem cilvēku grēkiem un noziegumiem 
un izlūgt sev un visas pasaules grēciniekiem Dieva žēlsirdību un atgriešanās žēlastību. 
Dārgais Pestītāj! Mēs gribam būt nomodā ar Tevi un iepriecināt Tavu Vissvētāko Sirdi, kas sāpīgā vientulībā 
Ģetzemanes dārzā jau iepriekš pārdzīvoja visas savas ciešanas un redzēja visas cilvēces nepateicību līdz 
pasaules beigām. 

Visi: Dievišķā Jēzus Sirds, atgriez grēciniekus, nodrošini mirstošajiem mūžību un atpestī dvēseles, kuras 
cieš šķīstītavā. 

Dziesma Jēzus Sirds godam (piem. “Nāciet visi, Dieva ļaudis” Nr. 74, 3 panti) 
 

Ticības akts 

Kungs Jēzu Kristu, par cilvēku kļuvušais Dieva Dēls, mēs ticam, ka, bezgalīgi mūs mīlēdams, Tu iedibināji 
Vissvētāko Sakramentu un ar priesteru starpniecību ikvienā Svētajā Misē ar savu visvarenību pārvērt maizi un 
vīnu par savu Miesu un Asinīm. Tad Tu esi reāli klātesošs uz altāra zem maizes un vīna zīmēm. Zem katras šīs 
zīmes daļiņas Tu esi dzīvs, lai gan apslēpts mūsu miesīgajām acīm. 
Mēs ticam, ka Tu esi klātesošs Vissvētajā Hostijā ar miesu un dvēseli kā Cilvēks un mūsu Dievs, kā Pestītājs, 
kā Tēvs un mūsu Karalis. Mēs ticam tāpēc, ka Tu pats, ak, mūžīgā Gudrība, to esi mums pasludinājis, un ka tā 
arī māca Tava katoliskā Baznīca. Ticam stiprāk, nekā mūsu acis spēj Tevi aplūkot un mūsu rokas Tevi aptaustīt. 
Mūsu jutekļi var mūs maldināt, bet ticība - nekad. 

Visi: Jēzu, stiprini mūsu ticību, lai mēs raudzītos uz Tevi ne tikai ar ticības acīm vien, bet arī ar mīlestības 
acīm, un paliktu vienmēr mīļi Tavai Sirdij. 

Dziesma Vissv. Sakramenta godam (piem. “Šeit altārī Kristus” Nr. 70) 
 

Slavēšanas akts 

Bezgalīgais, Vissvētākajā Sakramentā apslēptais Dievs, pazemībā krizdami pie Tavām kājām, mēs ar 
mīlestības pilnu sirdi atdodam Tev godu, kādu tikai spēj atdot mūsu dvēseles. Mēs slavējam Tavu dievišķību un 
cilvēciskumu, kas apslēpta zem maizes zīmēm. Mēs slavējam Tavu Miesu, kas bija pienaglota pie krusta, par 
mums izlietās Tavas Asinis un Tavu Sirdi, kas tika caurdurta mūsu dēļ. Mēs slavējam Tevi savā un arī to 
cilvēku vārdā, kas Tevi nepazīst, vai - kas ir pats ļaunākais - Tevi sāpina ar saviem vārdiem un dzīvi. 

Mēs vēlētos, lai mums būtu tik daudz mēļu, cik smilšu graudiņu jūrmalā, lai spētu pienācīgi izteikt Tavu 
slavu. Kaut mums būtu tik daudz siržu, cik zvaigžņu debesīs, lai Tev atmaksātu ar mīlestību par Tavu mīlestību. 
Bet Tu esi nesalīdzināmi lielāka goda cienīgs. Tāpēc aicinām sev palīgā visas dvēseles, kas ir virs zemes un 
šķīstītavā, kā arī visus debesu garus un svētos kopā ar viņu Karalieni - Dieva Dzemdētāju Jaunavu Mariju, lai 
viņi mums palīdz slavēt Tevi - dzīvā Dieva Dēlu, kas dzīvo kopā ar Tēvu un Svēto Garu, Tevi - trīskārt Svēto, 
karapulku Dievu.  

Visi: Lai ir slavēts Vissvētākais Sakraments tagad un mūžu mūžos! Amen. 
Dziesma Vissv. Sakr. godam (piem. “Lai gods un slava” Nr. 59, 4 panti) 

 
Pateicības akts 

1. P. Jēzu, pieņem no mums pateicību, ko izsakām Tev ar vislielāko cieņu, par visām Tavām žēlastībām, bet it 
īpaši par nenovērtējamo Tavas mīlestības dāvanu - Vissvētāko Sakramentu, kuru Tu iedibināji, neskatoties uz 
cilvēku samaitātību un neuzticību. 

V. Mēs tev pateicamies, ak, Jēzu!  



2. P. Par to, ka jau divdesmit gadsimtus Tu upurē sevi ik dienas uz tik daudziem altāriem. 
V. Mēs tev pateicamies, ak, Jēzu!  
3. P. Par to, ka Tu pastāvīgi dzīvo starp mums visās mūsu baznīcās, kuras atrodas visās pasaules malās. 
V. Mēs tev pateicamies, ak, Jēzu!  

4. P. Par to, ka Tu ar savu Miesu un Asinīm baro tik daudz dvēseļu un tās svētdari. 
V. Mēs tev pateicamies, ak, Jēzu!  

5. P. Par to, ka Tu aicini arī mūs uz Pēdējo vakariņu telpu, tas ir, uz savu Baznīcu, un ļauj mums ieņemt goda 
vietu pie Tava dievišķā galda. 
V. Mēs tev pateicamies, ak, Jēzu!  

6. P. Par to, ka Tu mājo šajā dievnamā, savu necienīgo kalpu vidū. 
V. Mēs tev pateicamies, ak, Jēzu!  

7. P. Par to, ka Tu pieņem mūs, kas nākam pie Tava sakramentālā troņa, un vēlies šeit saņemt no mums godu, 
uzklausīt mūsu lūgumus un dot svētību savai ticīgai tautai. 
V. Mēs tev pateicamies, ak, Jēzu!  

(Tagad katrs var pievienot savu personīgo pateicību Jēzum) 

Pateicības dziesma (piem. “Visi ļaudis nāciet klāt” Nr. 54, 4 panti)  
 

Pārlūguma akts 

1. P. Mēs krītam ceļos un sirsnīgi pārlūdzam Tevi, Vissvētākajā Sakramentā apslēptais Dievs, par visām tām 
pārestībām, kādas Tev bija jāpiedzīvo virs zemes no paša pasaules sākuma līdz šai dienai, un proti: 
    Par cilvēku nepateicību un Tevis aizmiršanu. 

V. Mēs pārlūdzam Tevi, Jēzu! 

2. P. Par Tevis neapmeklēšanu Vissv. Sakramentā. 
V. Mēs pārlūdzam Tevi, Jēzu!  

3. P. Par grēcinieku noziegumiem. 
V. Mēs pārlūdzam Tevi, Jēzu! 

4. P. Par Tevis zaimošanu un nievāšanu. 
V. Mēs pārlūdzam Tevi, Jēzu! 

5. P. Par svētzādzībām, kādas jācieš Tev, kas esi apslēpts Vissvētākajā Mīlestības Sakramentā. 
V. Mēs pārlūdzam Tevi, Jēzu!  

6. P. Par nepieklājīgu un necienīgu izturēšanos Tavā svētajā klātbūtnē Euharistijā. 
V. Mēs pārlūdzam Tevi, Jēzu! 

7. P. Par nodevībām, kuru upuris Tu esi. 
V. Mēs pārlūdzam Tevi, Jēzu! 

8. P. Par daudzu Tavu garīgo bērnu vienaldzību. 
V. Mēs pārlūdzam Tevi, Jēzu!  

9. P. Par Tavu svēto iedvesmu nenovērtēšanu. 
V. Mēs pārlūdzam Tevi, Jēzu! 

10. P. Par neuzticību, kādu izrāda tie, kuri skaitās Tavi draugi. 
V. Mēs pārlūdzam Tevi, Jēzu! 

11. P. Par tiem, kuri pretojas Tavai žēlastībai. 
V. Mēs pārlūdzam Tevi, Jēzu! 

12. P. Par mūsu neuzticību, māņticību un Tavu baušļu neievērošanu. 
V. Mēs pārlūdzam Tevi, Jēzu! 

13. P. Par ļaužu neizprotamo cietsirdību un vardarbību. 
V. Mēs pārlūdzam Tevi, Jēzu!  

14. P. Par mūsu vilcināšanos mīlēt Tevi.  
V. Mēs pārlūdzam Tevi, Jēzu! 

15. P. Par mūsu nolaidībām, kalpojot Tev. 
V. Mēs pārlūdzam Tevi, Jēzu! 

16. P. Par Svētās Mises Upura mazvērtēšanu svētdienās un svētku dienās. 
V. Mēs pārlūdzam Tevi, Jēzu! 



17. P. Par paviršu gatavošanos Gandarīšanas sakramentam. 
V. Mēs pārlūdzam Tevi, Jēzu! 

18. P. Par necienīgu un svētzādzīgu Tevis pieņemšanu sv. Komūnijā un pateicības trūkumu pēc tās. 
V. Mēs pārlūdzam Tevi, Jēzu! 

19. P. Par mūsu tuvinieku nevēlēšanos pieņemt svētos sakramentus. 
V. Mēs pārlūdzam Tevi, Jēzu! 

20. P. Par dievnamu apgānīšanu un sagraušanu. 
V. Mēs pārlūdzam Tevi, Jēzu! 

21. P. Par nedzimušu bērnu, slimu un vecu cilvēku nogalināšanu. 
V. Mēs pārlūdzam Tevi, Jēzu! 

22. P. Par jauniešu pirmslaulību grēcīgām attiecībām. 
V. Mēs pārlūdzam Tevi, Jēzu! 

23. P. Par laulības zvēresta pārkāpšanu un ģimeņu sagraušanu. 
V. Mēs pārlūdzam Tevi, Jēzu! 

24. P. Par vecāku pamestajiem bērniem un novārtā bērnu atstātajiem vecākiem. 
V. Mēs pārlūdzam Tevi, Jēzu! 

(Katrs var pievienot savu personīgo pārlūgumu Jēzum) 

Gandarot Tavai dievišķajai Sirdij par visām cilvēku nolaidībām, mēs upurējam Tev visu virs zemes 
dzīvojošo ticīgo dvēseļu lūgšanas, gandarīšanas upurus, Vissvētākā Sakramenta pieņemšanu un adorācijas, visu 
šķīstītavā cietošo dvēseļu nopūtas un ciešanas, visu svēto un eņģeļu slavas himnas un aizlūgumus, un it sevišķi 
to mīlestības dziesmu, kuru dzied Tava bezvainīgā Māte - Jaunava Marija. 

Mēs pilnīgi upurējam Tavai dievišķajai Sirdij sevi pašu, visu, kas mums pieder, sekodami Tavam paraugam, 
jo arī Tu visu sevi esi mums pilnīgi atdevis. Mēs upurējam Tev savu prātu, lai tas ik brīdi Tevi pilnīgāk pazītu. 
Upurējam Tev savu sirdi, lai tā dedzīgāk Tevi mīlētu, un savu gribu, lai tā kļūtu uzticīgāka Tev. Mēs upurējam 
Tev visu savu dzīvi, lai tā Tev par godu sadegtu uz altāra kā eļļa, kas deg altāra priekšā. Upurējam Tev arī visu 
savu mūžību, lai, ienākuši tās bezgalīgumā, mēs Tevi slavētu un mīlētu mūžu mūžos. Amen. 

Dziesma Vissv. Sakr. godam (piem. “Kungs, pie Tavām durvīm vaidu” 4 panti) 
 

Lūgumi 

1. P. Labais Pestītāj! Izmantodami Tavu labo, mīlestības pārpilno Sirdi, izlūdzam no Tevis paši sev un visiem 
ticīgajiem, kas nav klāt šajā Svētajā stundā, sekojošas žēlastības: 
     Žēlsirdību un piedošanu. 

V. Lūdzam no Tevis, Jēzu!  

2. P. Uzvaru kārdinājumos. 
V. Lūdzam no Tevis, Jēzu! 

3. P. Dzīvu ticību un upurgatavību. 
V. Lūdzam no Tevis, Jēzu! 

4. P. Pazemīgu un sakopotu garu lūgšanā. 
V. Lūdzam no Tevis, Jēzu! 

5. P. Mīlēt Tavu gribu un to izpildīt.  
V. Lūdzam no Tevis, Jēzu! 

6. P. Atcerēties par Tavu klātbūtni mūsu dzīvē. 
V. Lūdzam no Tevis, Jēzu! 

7. P. Atgriešanos no grēkiem. 
V. Lūdzam no Tevis, Jēzu! 

8. P. Labu gribu un izturību labajā līdz dzīves beigām. 
V. Lūdzam no Tevis, Jēzu! 

9. P. Sirsnīgu nožēlu par grēkiem, ciešu apņemšanos laboties un gandarīt. 
V. Lūdzam no Tevis, Jēzu! 

10. P. Lai cilvēki cienīgi pieņemtu Vissvētāko Sakramentu. 
V. Lūdzam no Tevis, Jēzu! 
11. P. Lai cilvēki saprastu Svētās Mises vērtību. 
V. Lūdzam no Tevis, Jēzu! 



12. P. Apustulisku dedzību. 
V. Lūdzam no Tevis, Jēzu! 

13. P. Paklausības, uzupurēšanās un pašaizliedzības garu. 
V. Lūdzam no Tevis, Jēzu!  

14. P. Aicinājumus uz priesterību un konsekrētu dzīvi. 
V. Lūdzam no Tevis, Jēzu! 

15. P. Īstu pazemību. 
V. Lūdzam no Tevis, Jēzu! 

16. P. Uzvaru pār ļaunām iekārēm. 
V. Lūdzam no Tevis, Jēzu! 

17. P. Lai cilvēki karsti mīlētu un godinātu Jēzus un Viņa bezvainīgās Mātes Sirdi. 
V. Lūdzam no Tevis, Jēzu! 

18. P. Laimīgu nāvi pēc svētās Komūnijas. 
V. Lūdzam no Tevis, Jēzu! 

19. P. Lai ģimenēs vienmēr valdītu saticības gars un uzticība Kristus Baznīcai. 
V. Lūdzam no Tevis, Jēzu! 

20. P. Par nocietinātu grēcinieku atgriešanos. 
V. Lūdzam no Tevis, Jēzu! 

21. P. Lai visi kristieši atzītu Tavu klātbūtni Vissvētākajā Sakramentā un pieņemtu Tavu Miesu un Asinis kā 
mūžīgās dzīves nodrošinājumu. 
V. Lūdzam no Tevis, Jēzu!  

(Katrs var pievienot savu personisko lūgumu Jēzum) 

Mīļais Jēzu, mēs esam Tavi kalpi un gribam vienmēr Tev kalpot. Bet Tu pats redzi, cik vāji, niecīgi un 
grēcīgi esam. Kungs, apžēlojies par mums savas lielās žēlsirdības dēļ un apskaidro mūs ar savu gaismu! Stiprini 
mūsu spēkus, atdzīvini mūs ar savu žēlastību, lai mēs Tevi nekad nepazaudētu ar nāvīgu grēku. Lai mēs savā  
dzīvē, bieži stiprināti ar Tavu Miesu un Asinīm, vienmēr paliktu uzticīgi Tavai mīlestībai. Lai mēs nāves brīdī, 
Tavas dievišķās Maltītes stiprināti, droši varētu Tev pievienoties uz visiem laikiem. 
Dārgais Pestītāj, mēs vēlreiz lūdzam Tevi par pāvestu N., lai viņš spētu mierīgi vadīt svēto Baznīcu un tā 
slavētu Tavu vārdu visā pasaulē.  

Mēs lūdzam Tevi par visiem bīskapiem, it sevišķi par mūsu Augsto Ganītāju N., lai viņa darbs nestu svētību 
visam viņa ganāmpulkam. 

Mēs lūdzam Tevi par visiem priesteriem, klostera māsām un brāļiem un visu garīgo kārtu, lai Tavas 
mīlestības Gara pārpilnībā viņi dedzīgi veiktu dvēseļu svētdarīšanas darbu. 
Mēs lūdzam Tevi par visu mūsu tautu, lai tā paliktu uzticīga Romas katoliskajai Baznīcai, ievērotu kristīgos 
paradumus un dzīvotu saticībā. 

Mēs lūdzam Tevi par visiem saviem radiniekiem un draugiem, lai viņi saņemtu no Tevis svētību un būtu 
piemērs citiem ar saviem tikumiem. 

Mēs lūdzam Tevi par taisnīgajiem, lai viņi pieaugtu Tavā mīlestībā; par tiem, kas piedzīvo kārdinājumus, lai 
viņi vienmēr uzvarētu; par grēciniekiem, lai viņi Tevī rastu spēkus un iepriecinājumu; par mirstošajiem, lai viņi, 
vienoti ar Tevi, drosmīgi sagaidītu Pastaro tiesu; par visu ticību pārstāvjiem un neticīgajiem cilvēkiem, lai tie 
pārliecinātos, ka Tu, kas dzīvo un valdi mūsu Baznīcā, esi Ceļš, Patiesība un Dzīvība. 

Visi: Dārgais Pestītāj! Piešķir visiem savu žēlastību, svētī visus, valdi pār visiem! Lai Tava visskaidrākā 
Sirds, kas apslēpta šajā Sakramentā, saņemtu pateicības, paklausības un mīlestības jūtas, lai caur Viņu gods un 
slava Vissvētajai Trīsvienībai visos mūžu mūžos! Amen. 

Seko Jēzus Kristus visdārgāko Asiņu vai (Kristus dzimšanas un Lieldienu laikā) Jēzus Vārda litānija 
 

Noslēguma akts 

Dievišķā Jēzus Sirds, mēs Tev pateicamies par žēlastībām, ko saņēmām šajā Svētajā stundā! Dari, lai mums 
būtu riebīgs katrs grēks, kas aptraipa mūsu dvēseli, noniecina Tavu mīlestību un sagādā neizsakāmas sāpes 
Tavai Sirdij. Piedod mums mūsu grēkus un izklaidības, kam ļāvāmies šīs Svētās stundas laikā. Mēs lūdzam sev 
žēlastību, lai visā savā dzīvē un sevišķi nāves brīdī mēs pakļautos Debesu Tēva gribai un sekotu Tavai 
mīlestībai līdz pat nāvei. 

Visi: Dievišķā Jēzus Sirds, atgriez grēciniekus, nodrošini mirstošajiem mūžību un izglāb dvēseles, 
kuras cieš šķīstītavā! 
 

Tēvs mūsu; Esi sveicināta, Marija; Gods.     Seko Vissv. Sakr. publiskās pagodināšanas noslēgums (depozīcija). 



 
* * * 
Draudzēs, kurās nenotiek “Svētā stunda”, ieteicams lūgties par aicinājumu uz priesterību. Var skaitīt pāvesta 
Pāvila VI lūgšanu, pēc kuras seko invokāciju lūgšanas.  

 
PĀVESTA Pāvila VI lūgšana par aicinājumiem 

 
Jēzu, dievišķais Gans, Tu esi aicinājis apustuļus, lai darītu viņus par dvēseļu zvejniekiem, pievērs sev 

dedzīgu un cildenu jaunekļu prātus, dari viņus par saviem sekotājiem un kalpiem! Liec, lai viņi kopā ar Tevi 
ilgotos pēc visas pasaules atpestīšanas, kā labā Tu nemitīgi upurē sevi euharistiskajā upurī. 

Kungs, Tu, kas dzīvo, lai mūs aizstāvētu, paver viņu skatienam visu pasauli, lai viņi redzētu, cik daudz 
brāļu mēmi lūdz pēc patiesības gaismas un mīlestības siltuma; dari, lai viņi, atbildot Tavam aicinājumam, 
turpinātu šeit, virs zemes, Tavu misiju - būvētu Tavu Mistisko Miesu – Baznīcu, un būtu par zemes sāli un 
pasaules gaismu! 

Lai Tavs maigais aicinājums aizsniedz arī daudzu šķīstu un nesavtīgu sieviešu sirdis, ielej tajās ilgas pēc 
evaņģēliskās pilnības un vēlēšanos kalpot Baznīcai un cilvēkiem, kam nepieciešama palīdzība un mīlestība! 
Amen. 
 
 

Invokāciju lūgšanas par priesteriem 
 

 
P. Jēzu, mūsu Augstais Priesteri un Vidutāj, mēs upurējam Tev savas lūgšanas, darbus un ciešanas par Taviem 
priesteriem, lai ar savas dzīves svētumu viņi veicinātu Tavas valstības izplatīšanos. 
     Jēzu, kas esi sūtīts no debesīm mums par Augsto Priesteri. 

V. Dāvā mums svētus priesterus! 

P. Jēzu, lai Tava pestījošā mācība tiktu nesta pasaulei. 
V. Dāvā mums svētus priesterus! 

P. Jēzu, lai vienmēr tiktu svinēta Tava Krusta Upura piemiņa. 
V. Dāvā mums svētus priesterus! 

P. Jēzu, lai mums vienmēr būtu pieejami Tavi svētie sakramenti. 
V. Dāvā mums svētus priesterus! 

P. Jēzu, lai mēs saņemtu grēku piedošanu Gandarīšanas sakramentā. 
V. Dāvā mums svētus priesterus! 

P. Jēzu, lai stiprinātu ticībā un labos tikumos mūsu ģimenes. 
V. Dāvā mums svētus priesterus! 

P. Jēzu, lai bērni tiktu audzināti Tavam godam. 
V. Dāvā mums svētus priesterus! 

P. Jēzu, aizsardzībai un palīdzībai draudu pilnajā pasaulē. 
V. Dāvā mums svētus priesterus! 

P. Jēzu, lai sagatavotu mūs laimīgai nāvei. 
V. Dāvā mums svētus priesterus! 

P. Jēzu, lai Tava valstība nemitīgi izplatītos. 
V. Dāvā mums svētus priesterus! 

 

Lūgsimies.  

Dievs, kas savas majestātes godam un cilvēces pestīšanai esi iecēlis savu viendzimušo Dēlu par Augsto 
un Mūžīgo Priesteri, mēs Tevi lūdzam, lai tie, kurus Viņš izvēlējis par savu sakramentu kalpotājiem un 
dalītājiem, vienmēr paliktu uzticīgi saņemtās kalpošanas pildīšanā. Caur Kristu, mūsu Kungu. Amen. 
 


