
Hodina Milosrdenstva 

Koľkokrát mám odpustiť 
 

Modlitba:   

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

prameň milosrdenstva  pre nás, dôverujeme Ti! 
 

Evanjelista Matúš píše: 

„Pane, koľkokrát mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne 

prehreší?“        

      (Mt. 18, 21) 

 

  Milosrdný Ježišu, stojíme pri Tvojom Kríži a počúvame Tvoje slová, 

ktoré nám hovoríš: „Prichádzaj ku mne po odpustenie, lebo ja som vždy 

pripravený ti odpustiť. Koľkokrát ma o to prosíš, toľkokrát oslavuješ moje 

milosrdenstvo  (Den. 1488).“ Pane, Ty si  voči nám úbohým toľkokrát 

milosrdný, odpúšťaš nám vždy a všetko, keď Ťa prosíme so skrúšeným srdcom 

o odpustenie. Prikrývaš nás svojím plášťom milosrdenstva, keď nám odpúšťaš 

hriechy. Neodmietol si nikomu svoje odpustenie, ale zľutoval si sa nad 

každým, kto prišiel k Tebe a obdaroval si ho novým životom v milosti. 

 Pomôž nám, aby sme aj my odpúšťali svojím bratom, nie sedem krát 

ale sedemdesiat sedem krát a to z celého srdca. Aby sme aj my raz počuli 

slová, ktoré si povedal dobrému lotrovi: „Ešte dnes budeš so mnou v raji.“  

 

Chvíľka ticha 

 

 

 

Úmysly: 

Milosrdný Ježišu, pre ranu Tvojho srdca Ťa pokorne prosíme: 

 Zmiluj sa nad celým svetom, a udeľ mu dar mieru 

 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 

 Prijmi do svojho kráľovstva našich zosnulých i duše trpiace v očistci 

 Vypočuj aj naše osobné prosby, ktoré Ti teraz v tichu prednášame. 

 

Modlitba korunky: 

Na všetky tieto úmysly a úmysly našich sŕdc sa pomodlíme Korunku 

k Božiemu Milosrdenstvu 

*** 

Matka Milosrdenstva – oroduj za nás! 

Sv. Sestra Faustína – oroduj za nás 

Milosrdenstvo Božie – dôverujeme Ti! 

 

Poďakovanie: 

Najdobrotivejší Ježišu, Ty ktorý odpúšťaš každú našu vinu a viac si 

nespomínaš, ďakujeme Ti za zľutovanie a milosrdenstvo, za pramene Tvojej 

Krvi a Vody, za sviatosti a Tvoju prítomnosť medzi nami i za všetky vypočuté 

prosby. 

 

Pieseň: Da pacem cordium 



 


