Hodina Milosrdenstva
Medzi nami
Modlitba:

O Krv a Voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca, ako
prameň milosrdenstva pre nás, dôverujeme Ti!
Evanjelista Matúš píše:

„.. kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja
medzi nimi.“
(Mt 18, 15-20)

Milosrdný Ježišu, prichádzame za Tebou v tejto Hodine
Milosrdenstva a zvelebujeme Ťa skrytého v Najsvätejšej oltárnej
sviatosti vo chvíli Tvojho umierania. Si tu medzi nami živo prítomný,
lebo si povedal: „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene,
tam som ja medzi nimi“.
„Ó, Spasiteľ sveta, Milovník ľudského vykúpenia, ktorý v tak strašných
bolestiach a mukách zabúdaš na seba a myslíš na spásu duší“
(Den.1265), Ty si povedal: „Pre skrúšenú dušu som Milosrdenstvom
samotným. Najväčšia hriešnosť duše nezapaľuje vo mne hnev, ale moje
srdce je pohnuté veľkým milosrdenstvom k nej. (Den. 1739)
Som samou Láskou a Milosrdenstvom, neexistuje úbohosť, ktorá by sa
mohla merať s mojím milosrdenstvom. Žiadna úbohosť ho nemôže
vyčerpať, lebo vo chvíli, keď sa dáva, stáva sa väčšie. Duša, ktorá
dôveruje v moje milosrdenstvo, je najšťastnejšia, lebo ja sám sa o ňu
starám.” (Den. 1273) Najväčšia úbohosť mi nebráni v spojení sa s
dušou, ale kde je pýcha, tam ma niet.“ (Den.1563)
Ó, Ježišu rozpätý na kríži, pokorne Ťa prosíme, udeľ nám milosť (Den.
1265) zabudnúť na seba, aby sme úplne žili pre duše a pomáhali Ti v
diele spásy, podľa najsvätejšej vôle Tvojho Otca...

Úmysly:

Milosrdný Ježišu, prosíme Ťa pre zásluhy Tvojho bolestného umučenia:
O milosrdenstvo pre celý svet a zvlášť pre našu vlasť
Udeľ dary Ducha Svätého nášmu pápežovi i celému duchoventstvu,
aby boli preniknutí vždy Tvojou láskou a preukazovali ju ľuďom
okolo seba,
Požehnaj nášho prezidenta a udeľ dary Ducha Svätého všetkým
členom vlády, aby sa riadili Božími prikázaniami.
Daj, aby sme neboli ľahostajní voči bolestiam a stonaniu blížnych, ale
vždy im prichádzali na pomoc.
Prosíme za obrátenie hriešnikov, za väzňov, alkoholikov,
narkomanov, ľudí závislých na počítačoch a automatoch, za ľudí bez
prístrešia, aby aj oni spoznali pravdu o Tvojom milosrdenstve
Požehnaj naše rodiny, deti a mládež, aby a naplň ich bázňou voči tebe.
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:

Pane, ďakujeme Ti za to, že si nám odhalil tajomstvo Tvojho milosrdenstva,
že si nám cez sv. s. Faustínu zanechal nové formy úcty k Božiemu
milosrdenstvu, a najmä túto Hodinu Milosrdenstva, v ktorej si podľa Tvojho
prísľubu môžeme vyprosiť všetko pre seba i pre iných.
Sláva Otcu ...
Oslavujme Pána lebo je dobrý .......(lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky)

Chvíľka ticha

Pieseň: Misericordias Domini

