
Hodina Milosrdenstva 

Pán sa vracia 
 

Modlitba:   

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

prameň milosrdenstva  pre nás, dôverujeme Ti! 
 

Evanjelista Matúš píše: 

„Môj Pán voľajako nejde.“      

       (Mt. 24, 48) 

 
  Ježišu, je tretia hodina popoludní, čas, kedy si dokonal svoje dielo 

vykúpenia, kedy si povedal „Je dokonané“, naklonil si hlavu a odovzdal 

ducha. V tejto chvíli Tvojej smrti sme pri Tebe a hľadíme na Teba. V mysli sa 

nám vynárajú slová, ktoré si povedal sv. sestre Faustíne: „Hovor svetu o 

mojom milosrdenstve, nech celé ľudstvo pozná moje nepreniknuteľné 

milosrdenstvo. Je to znamenie posledných čias, po ňom príde deň 

spravodlivosti. Kým je čas, nech sa utiekajú k prameňu môjho milosrdenstva, 

nech využívajú krv a vodu, ktorá pre nich vytryskla. Na potrestanie mám 

večnosť, a teraz im však predlžujem čas milosrdenstva. Ale beda im, ak 

nespoznajú čas môjho navštívenia.“(Den. 1160).  

Naša dobrá Matka Panna Mária nás tiež upozorňuje na Tvoj druhý príchod 

Ježišu, ale už ako spravodlivého Sudcu a nie milosrdného Spasiteľa. Sv. 

Faustíne povedala: „Ó, ten deň je strašný. Deň spravodlivosti, deň Božieho 

hnevu, je určený. Trasú sa pred ním anjeli. Hovor dušiam o tom veľkom 

milosrdenstve, kým je čas zľutovania. (Den.635) 

 

 O Pane Ježišu, padlým anjelom si nedal čas na pokánie, nepredĺžil si 

im čas milosrdenstva. (porov. Den. 1489) Daj nám chápavé srdce, aby sme 

zrozumeli, že toto je čas Milosrdenstva a iný už nebude. 

 

 
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 

 Prosíme Ťa za nás, aby sme si dokázali navzájom preukazovať lásku, 

aby sme sa necítili nemilovaní, opovrhnutí a opustení, 

 Prosíme Ťa za požehnanie pre našich blízkych, členov našich rodín, 

priateľov a dobrodincov 

 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  

*** 

Matka Milosrdenstva – oroduj za nás! 

Sv. Sestra Faustína – oroduj za nás 

Milosrdenstvo Božie – dôverujeme Ti! 

 

Poďakovanie: 

Pane Ježišu, ďakujeme Ti za to, že si nám Sám povedal, že toto je posledný 

čas, čas milosrdenstva, a že potom prídeš ako spravodlivý Sudca. Ďakujeme 

Ti, že si nám otvoril oči a srdcia a dovoľuješ nám tento čas využiť na našu 

spásu.  

 

Sláva Otcu ... 

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



Pieseň: Misericordias Domini 

 


