
Hodina Milosrdenstva 
Milosrdenstvo 

Modlitba:   

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

prameň milosrdenstva  pre nás, dôverujeme Ti! 
 

Evanjelista Matúš píše: 

„Túžim, aby každá duša oslavovala Božie milosrdenstvo, lebo každý na 

sebe zakúša účinky milosrdenstva.“     
        (Den. 745) 

 

 Milosrdný Ježišu, prichádzame za Tebou vo chvíli, keď za nás 

zomieraš. V duchu sa prenášame na Golgotu, aby sme hľadiac na Tvoj 

kríž rozjímali o tajomstve Tvojho milosrdenstva.   

Sám si povedal: „V každej duši konám dielo milosrdenstva. Čím väčší 

hriešnik, tým väčšie má právo na moje milosrdenstvo. V každom diele 

mojich rúk sa odráža moje milosrdenstvo. Ten, kto dôveruje môjmu 

milosrdenstvu, nezahynie, lebo všetky jeho záležitosti sú mojimi, a jeho 

nepriatelia stroskotajú pri podnožke mojich nôh.” (Den. 723) 

O, Ježišu, Tvoja dobrota presahuje každý rozum a Tvoje milosrdenstvo 

nikto nevyčerpá. Len tá duša bude zatratená, ktorá chce byť zatratená. 

Kto chce byť spasený, pre toho je nevyčerpateľné more Pánovho 

milosrdenstva... (Den. 631) 

Ty nás tiež poúčaš, ako máme Milosrdenstvo preukazovať svojim 

blížnym vždy a všade, nemôžeme sa tomu vyhýbať ani sa vyhovárať, 

ani sa od toho oslobodiť. Prejavovať ho môžeme: skutkom, slovom, 

modlitbou. V týchto troch stupňoch je obsiahnutá plnosť milosrdenstva 

a je nepochybným dôkazom lásky ku Tebe. Takto duša oslavuje Tvoje 

milosrdenstvo a vzdáva mu česť. (porov. Den. 742) 
 

Chvíľka ticha 

 

 

 

 

Úmysly: 

Milosrdný Ježišu, prosíme Ťa pre zásluhy Tvojho bolestného umučenia: 
 O milosrdenstvo pre celý svet a zvlášť pre našu vlasť 

 Udeľ svoje požehnanie a dary Ducha nášmu Svätému Otcovi i celému 

duchovenstvu, aby nás viedli slovom i príkladom k vnútornej 

premene. 

 Zverujeme Ti všetkých hriešnikov a väzňov, otvor ich oči i myseľ, 

aby poznali Tvoje milosrdenstvo a velebili ho naveky. 

 Prosíme za uzdravenie rodín, ktorým hrozí rozvod, aby si mali odvahu 

odpustiť a vrátiť sa k sebe.  

 Vylej, Ježišu, svoje milosrdenstvo na všetkých ľudí ťažko chorých 

a osamelých, zvlášť z našej farnosti a okolia. Aby svoje utrpenie 

vedome zapojili do plánu spásy. 

 Prosíme za čistotu srdca pre deti a mládež, aby Ťa nikdy neurazili 

ťažkým hriechom a hľadali pravé hodnoty. 

 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  

*** 

Milosrdenstvo Božie – dôverujeme Ti! 

Matka Milosrdenstva – oroduj za nás! 

Sv. Sestra Faustína – oroduj za nás 
 

Poďakovanie: 

Ó, nepochopiteľný Bože. Aké veľké je Tvoje milosrdenstvo. Presahuje všetko 
chápanie ľudí i anjelov dohromady. Všetci anjeli aj ľudia vyšli z vnútra Tvojho 
milosrdenstva. Ďakujeme Ti za tvoju dobrotu voči nám i za všetky vyslyšané 
prosby. 
 
Sláva Otcu ... 

Oslavujme Pána  lebo je dobrý .......(lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky) 

Pieseň: Misericordias Domini 


