
Hodina Milosrdenstva 

Tvoj syn 
 

Modlitba:   

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

prameň milosrdenstva  pre nás, dôverujeme Ti! 
 

Evanjelista Ján píše: 

„Žena hľa Tvoj Syn“       
      (Jn. 19, 25-27) 

 

 

 Milosrdný Ježišu, aj dnes prichádzame k Tvojmu krížu, na 

ktorom umieraš za nás, vo veľkých bolestiach.  Stojíme pri Tvojej 

Matke, ktorá bola  povýšená na Matku Boha, no predsa sedem 

mečov bolesti preniklo jej srdce. (porov. Den. 786) Práve v tejto 

bolestnej chvíli nám z kríža vravíš: „Hľa Tvoja Matka“.   

A od tejto chvíle sme deťmi Kráľovnej neba a zeme, Tvojej i našej 

Matky.” (porov. Den. 805) 

Ó, Mária, dnes strašný meč prenikol Tvoju svätú dušu. Okrem Boha 

nikto nevie o Tvojej bolesti. Tvoja duša sa nezlomila, ale je statočná, 

lebo je s Ježišom. Sladká Matka, spoj naše duše s Ježišom, lebo iba 

vtedy vydržíme všetky skúšky a ťažkosti. Jedine v spojení s Ježišom 

budú naše malé obety milé Bohu. Najsladšia Matka, poúčaj nás o 

vnútornom živote, nech nás meč bolesti nikdy nezlomí. (porov. Den. 

915) 
 

Chvíľka ticha 

 

 

 

Úmysly: 

Ježišu, náš spasiteľu, 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 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: 

Milovaný Ježišu, ďakujeme Ti, že si nám dal Máriu za Matku a orodovníčku 

u Teba. Ďakujeme Ti za všetky vyslyšané prosby a Tvoje veľké 

Milosrdenstvo voči nám. 

 

Pieseň: Misericordias Domini 

 


