
Hodina Milosrdenstva 

Figovník 
 

Modlitba:   

O Krv a Voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca, ako 

prameň milosrdenstva  pre nás, dôverujeme Ti! 
 

Evanjelista Ján píše: 

„Odkiaľ ma poznáš?“ Ježiš mu vravel: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip 

zavolal, keď si bol pod figovníkom.“     

       (Jn. 1, 48) 

 

 Ježišu, v hodine Tvojej smrti prichádzame my hriešnici k 

Tvojmu krížu, k oltáru, na ktorom sa dokonala obeta za spásu celého 

sveta. Tu je Tvoje telo, vydané za nás,  ktoré sa nám stalo pokrmom, 

tu je Tvoja krv, ktorá sa vylieva za nás a očisťuje nás z hriechov. 

Prichádzame k Tebe trojnásobne svätému, ktorému sa oškliví aj 

najmenší hriech, ktorý poškvrňuje ľudskú dušu. No Ty Pane vždy 

čakáš na nás, načúvaš úderom našich sŕdc, kedy začnú biť pre Teba. 

Prihováraš sa nám cez výčitky svedomia, cez neúspechy a utrpenia, 

skrze búrky a hromy, prehováraš hlasom Cirkvi. Svojím 

milosrdenstvom nás hriešnikov prenasleduješ  na všetkých našich 

cestách a Tvoje srdce sa raduje, keď sa vraciame k Tebe, keď 

ľutujeme lebo vtedy tvoja štedrosť voči nám je bezhraničná. Tvoje 

milosrdenstvo nás obklopuje a ospravedlňuje. Zabúdaš na horkosť, 

ktorou sme napájali Tvoje Srdce, a tešíš sa z nášho návratu. (porov. 

Den. 1728) 

Milosrdný Ježišu, prosíme Ťa, nedovoľ nám, aby sme utekali pred 

Tvojím milosrdným srdcom, lebo potom padneme do Tvojich 

spravodlivých rúk. (porov. Den. 1728) 
 

Chvíľka ticha 

 

Úmysly: 

Milosrdný Ježišu, prosíme Ťa pre zásluhy Tvojho bolestného 

umučenia: 

 O milosrdenstvo pre celý svet a zvlášť pre našu vlasť 

 Do lúčov Tvojej krvi a vody ponárame Tvoju Nevestu Cirkev, aby 

bola svätá a prinášala hojné plody skutkov kresťanského 

milosrdenstva. 

 Prosíme Ťa za kňazov, aby sa nebáli hlásať Tvoje veľké 

milosrdenstvo k ľuďom 

 Prosíme Ťa za obrátenie hriešnikov, najmä tých, ktorí už dlhé roky 

nepristupujú k sviatosti zmierenia, zvlášť z našej farnosti 

 Zmiluj sa nad ľuďmi trpiacimi na nevyliečiteľné choroby, a ak je 

to zhodné s Tvojou vôľou, uzdrav ich 

 Požehnaj naše rodiny, rozídené za prácou, a naplň svojou milosťou 

tie, ktoré prežívajú ťažkosti a hrozí im rozpad 

 Prosíme Ťa, aby si nezamestnaní našli vhodnú prácu 

 Prosíme Ťa o milosť šťastnej a pokojnej smrti pre tých, ktorí v tej 

chvíli zomierajú, a ktorých dnes povoláš k sebe 

 Vo chvíli ticha, Ti teraz zverujeme naše osobné prosby, s ktorými 

sme prišli na túto modlitbu v Hodine Milosrdenstva 
 

Modlitba korunky: 

A teraz prosme Boha Otca pre umučenie jeho Syna slovami Korunky 

k Božiemu Milosrdenstvu na všetky tieto úmysly a úmysly našich sŕdc  

 

*** 

Poďakovanie: 

Pane Ježišu, Ty ktorý vidíš našu úbohosť skrytú za figovníkovým lístím 

našich ospravedlnení, ďakujeme Ti, že na nás nezabúdaš a stále nám 

ponúkaš svoje milosrdenstvo. Ďakujeme Ti aj za všetky vyslyšané prosby. 

 


