Úmysly:

Hodina Milosrdenstva
Peter kráča po vode

Milovaný Ježišu, pre Tvoje bolestné umučenie Ťa pokorne prosíme:
O milosrdenstvo pre celý svet a zvlášť pre našu vlasť

Modlitba:

Prosíme Ťa za obrátenie hriešnikov, najmä tých, ktorí už dlhé roky

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

nepristupujú k sviatosti zmierenia, zvlášť z našej farnosti
Prosíme Ťa za požehnanie pre našich blízkych, členov našich rodín,

Evanjelista Matúš píše:

priateľov a dobrodincov

„Pane zachráň ma!“ Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal
mu: „Maloverný, prečo si pochyboval?“

Prosíme Ťa za všetky deti a mládež, chráň ich od ťažkých hriechov,

(Mt 14, 22 – 33)

mravného úpadku a smrteľných zranení počas celých prázdnin
Prosíme Ťa o milosť šťastnej a pokojnej smrti pre tých, ktorí v tej chvíli

Pane Ježišu, stojíme pri tvojom kríži na ktorom umieraš - Ty, náš Pán

zomierajú, a ktorých dnes povoláš k sebe

a Boh - z lásky k nám. Oddávaš svoj život za nás, aby sme my mohli žiť. Dávaš

Vo chvíli ticha, Ti teraz zverujeme naše osobné prosby, s ktorými sme

svoje telo a krv, svoju dušu i božstvo ako obetu za naše hriechy, aby nám boli

prišli na túto modlitbu v Hodine Milosrdenstva

odpustené. Nepohŕdaš nami. Ty nás miluješ.
Tvoje ruky a nohy sú pevne pribité do kríža a po tvojom tele steká krv

Modlitba korunky:

milosrdenstva. A my pochybujeme, neveríme tak ako Peter neveril.

Na všetky tieto úmysly a úmysly našich sŕdc sa pomodlíme Korunku k Božiemu
Milosrdenstvu

Pane, Ty si spasil svet, zotrel našu vinu a daroval nám večný život. Ty

***

si Syn živého Boha. Ty si Slovo z Božích úst, ktoré sa vyplnilo. Očisť Pane naše
srdcia od pochybovania o Tvojej dobrote a moci, uzdrav nás z každého hriechu
a neverností, vysloboď nás zo strachu z vlastnej zloby.

Matka Milosrdenstva – oroduj za nás!
Sv. Sestra Faustína – oroduj za nás
Milosrdenstvo Božie – dôverujeme Ti!

Pane zachráň nás, podaj nám Svoju ruku lebo hynieme. Ty môžeš všetko.
Poďakovanie:
Chvíľka ticha

Milosrdný Bože, Ty ktorý zachraňuješ, ďakujeme Ti za dielo vykúpenia
a spásy, za milosti, ktoré udeľuješ každému z nás a všetky vyslyšané prosby.
Pieseň:

Misericordias Domini

