Úmysly:

Hodina Milosrdenstva
Svadba

Milovaný Ježišu, pre Tvoje umieranie na kríži v osamotenosti Ťa pokorne
prosíme:

Modlitba:

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

„Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu
svojmu synovi. Poslal sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale
oni nechceli prísť.“
(Mt 22, 2 – 3)
Ježišu, kráľu milosrdenstva, kráľu neba a zeme. Ty vidíš s akou
nedôverou pristupujeme k Tebe, s akým strachom, lebo sme zhrešili. Ako
nechceme uveriť, že si milosrdný. Teraz umieraš na kríži v smrteľnej bolesti
srdca a samote. No neprestajne voláš: „Nech sa nebojí ku mne priblížiť žiaden
hriešnik. Spaľujú ma plamene milosrdenstva, chcem ich vyliať na ľudské duše.
Nedôvera duší rozodiera moje vnútro. Napriek mojej nevyčerpateľnej láske mi
nedôverujete, ba ani moja smrť vám nestačí.
Ó, ako veľmi ma zraňuje nedôvera duše. Vyznávate, že som svätý a spravodlivý,
ale neveríte, že som Milosrdenstvom, nedôverujete v moju dobrotu. Aj satani
zvelebujú moju spravodlivosť, ale neveria v moju dobrotu. Tá nedôvera v moju
dobrotu ma najviac zraňuje. Ak vás nepresvedčila o mojej láske moja smrť, čo
vás presvedčí? Pohŕdate mojimi milosťami a všetkými dôkazmi mojej lásky.
Nechcete počuť moje volanie, ale idete do pekelnej priepasti. Táto strata duší ma
ponára do smrteľného smútku. Tu duši nemôžem nijako pomôcť, hoci som Boh,
lebo ona mnou pohŕda. Má slobodnú vôľu, môže mnou pohŕdať alebo ma
milovať.
No opakujem, nech sa nebojí priblížiť ku mne žiadna duša, hoci by jej
hriechy boli ako šarlát. Moje milosrdenstvo je také veľké, že za celú večnosť ho
nepochopí žiaden rozum, ani ľudský, ani anjelský. Všetko, čo jestvuje, vyšlo z
vnútra môjho milosrdenstva.“ (porov. Den. 300, 699, 1074 )
O Pane Ježišu nech sa nebojí s Tebou prebývať žiadna duša, a nech sa
nevyhovára na svoju nehodnosť. Nech nikdy neodkladá na neskoršie Tvoje,
Božie pozvanie, lebo to sa Ti nepáči.
Chvíľka ticha

O milosrdenstvo pre celý svet a zvlášť pre našu vlasť a farnosť
Otče, milosrdným okom pohliadni na vyvolených vo svojej vinici, na
kňazské a rehoľné duše, a obdar ich silou svojho požehnania. Pre city
Srdca svojho Syna, Srdca, v ktorom prebývajú, daj im silu svojho svetla,
aby mohli viesť druhých na cestách spásy, aby spoločne spievali na slávu
Tvojho nepochopiteľného milosrdenstva na večné veky.
Prosíme Ťa za obrátenie hriešnikov, najmä tých, ktorí už dlhé roky
nepristupujú k sviatosti zmierenia, zvlášť z našej farnosti
Prosíme Ťa za požehnanie pre našich blízkych, členov našich rodín,
priateľov a dobrodincov
Prosíme Ťa za všetky deti a mládež, zvlášť z našej farnosti, ktorí onedlho
začnú nový školský rok, požehnaj ich a udeľ im dary Ducha Svätého
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:

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

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

Kráľu milosrdenstva, ďakujeme Ti za Tvoje pozvanie do nebeského kráľovstva,
za to, že pozývaš každého bez ohľadu na jeho minulosť, prítomnosť či
budúcnosť. Ďakujeme Ti za dôveru, ktorú do nás vkladáš.
Pieseň: Ježišu kráľu neba i zeme
Sláva Otcu ...
Oslavujme Pána lebo je dobrý .......(lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky)

