„Poznám celú moc Tvojho milosrdenstva a dúfam, !e mi dá" v"etko, #o potrebuje Tvoje slabé
die$a“ (Den. 898).
%„O, Je!i"u, ukryt& v Najsvätej"ej sviatosti oltárnej, moja jediná Láska a Milosrdenstvo, porú#am
Ti v"etky potreby mojej du"e i tela. Ty mi mô!e" pomôc$, lebo si Milosrdenstvom samotn&m,
v%Tebe je celá moja nádej" (Den. 1751).
%
MODLITBA DÔVERY!
„Utiekam sa k Tvojmu milosrdenstvu, láskav& Bo!e, lebo len Ty jedin& si dobr&. Aj ke' moja
úbohos$ je ve(ká a%previnenia po#etné, predsa dôverujem Tvojmu milosrdenstvu, lebo si Boh
milosrdenstva a od vekov nebolo po#u$, ani nepamätá zem, ani nebo, !e by du"a, dôverujúca
Tvojmu milosrdenstvu, bola sklamaná. Ó, (útostiv& Bo!e, Ty jedin& ma mô!e" ospravedlni$ a
neodmietne" ma nikdy, ked' sa vyberiem skrú"ená k Tvojmu milosrdnému Srdcu, ktoré nikdy
nikoho neodmietlo, aj keby bol najvä#"ím hrie"nikom" (Den. 1730).

Novéna k Bo$iemu Milosrdenstvu pred sviatkom Bo$ieho
Milosrdenstva
(pod%a Denní&ka sr. Faustíny Kowalskej)
„Tú!im, aby si po"as t#chto deviatich dní privádzala du$e k prame%u môjho milosrdenstva, aby
na"erpali silu, ú&avu a v$etky milosti, ktoré budú potrebova' v 'a!kostiach !ivota, a zvlá$' v
hodine smrti. Ka!d# de% privedie$ do môjho srdca inú skupinu du$í a ponorí$ ich do mora môjho
milosrdenstva. A ja v$etky tieto du$e privediem do domu môjho Otca. Bude$ to robi' v tomto aj v
budúcom !ivote. A du$i, ktorú privedie$ k prame%u môjho milosr(denstva, ni" neodmietnem.
Ka!d# de% bude$ prosi' môjho Otca pre moje bolestné umu"enie o milosti pre tieto du$e."
Odpovedala som: „Je!i$u, neviem, ako sa mám tú novénu modli', a ktoré du$e mám ako prvé
privies' do Tvojho naj&útostivej$ieho Srdca." A Je!i" mi odpovedal, !e mi ka!d& de) povie, ktoré
du"e mám privies$ do jeho Srdca.

Korunka Bo$ieho milosrdenstva

%

(má 5 desiatkov, modlí sa na oby#ajnom ru!enci)

MODLITBA ZA MILOS" PREUKAZOVA" MILOSRDENSTVO SVOJIM BLÍ#NYM
„Tú!im sa celá premeni$ na Tvoje milosrdenstvo a by$ !iv&m obrazom Teba, ó, Pane. Nech tá
najvä#"ia Bo!ia vlastnos$, jeho nepochopite(né milosrdenstvo, prejde cez moje srdce a du"u na
mojich blí!nych.
Pomô! mi, ó, Pane, aby moje o#i boli milosrdné, aby som nikdy neupodozrievala a nesúdila
pod(a vonkaj"ieho zdania, ale v"ímala si to, #o je v du"iach mojich blí!nych pekné a prichádzala
im na pomoc.
Pomô! mi, aby môj sluch bol milosrdn&, aby som bola vnímavá na potreby mojich blí!nych, aby
moje u"i neboli (ahostajné vo#i bolestiam a stonaniu blí!nych.
Pomô! mi, Pane, aby môj jazyk bol milosrdn&, aby som nikdy nehovorila zle o blí!nych, ale pre
ka!dého mala slovo útechy a odpustenia.
Pomô! mi, Pane, aby moje ruky boli milosrdné a plné dobr&ch skutkov, aby som vedela svojim
blí!nym robi$ len dobre, a sama si vyberala $a!"ie, namáhavej"ie práce.
Pomô! mi, aby moje nohy boli milosrdné, aby som sa v!dy ponáh(ala pomáha$ blí!nym,
premáhajúc vlastnú únavu a ustatos$. Mojím prav&m odpo#inkom je slu!ba blí!nym.
Pomô! mi, Pane, aby moje srdce bolo milosrdné, aby som vedela spolucíti$ s utrpením blí!nych.
Nikomu neodmietnem svoje srdce. Budem úprimná aj vo#i t&m, o ktor&ch viem, !e budú
zneu!íva$ moju dobrotu a sama sa ukryjem v najmilosrdnej"om Je!i"ovom Srdci. O vlastn&ch
utrpeniach budem ml#a$. Nech si Tvoje milosrdenstvo odpo#inie vo mne, ó, Pane môj...
Ó, Je!i"u môj, preme) ma na seba, lebo Ty mô!e" v"etko" (Den. 163).

Na za"iatku:
Ot&e ná',
Zdravas’ Mária,
Verím v Boha.
!
Na ve&k#ch zrnkách:
Ve#n& Ot#e, obetujem Ti telo a krv, du"u i bo!stvo Tvojho
najmil"ieho Syna a ná"ho Pána Je!i"a Krista, na od#inenie na"ich
hriechov i hriechov celého sveta (1-krát).
)
Na mal#ch zrnkách:
Pre jeho bolestné umu#enie, maj milosrdenstvo s nami i s cel&m
svetom (10-krát).
)
Na zakon"enie:
Svät& Bo!e, Svät& Mocn&, Svät& Nesmrte(n&, zmiluj sa nad nami
i nad cel&m svetom (3-krát).

Novéna k Bo$iemu milosrdenstvu
PRV( DE) (VE*K( PIATOK)
„Dnes mi prive* celé &udstvo, zvlá$' v$etk#ch hrie$nikov, a ponor ho do mora môjho
milosrdenstva. T#m ma pote$í$ v trpkom smútku, ktor# mi spôsobuje strata du$í.”

Zdroj: www.milosrdenstvo.sk, www.modlitba.sk
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Najmilosrdnej"í Je!i"u, ktor& sa z(utúva" nad nami a%odpú"$a" nám, neh(a' na na"e hriechy, ale
na na"u dôveru, ktorú máme v Tvoju nekone#nú dobrotu, a prijmi nás do príbytku svojho
naj(útostivej"ieho Srdca a nedovo(, aby sme sa z%neho niekedy stratili. Pokorne *a prosíme pre
Tvoju lásku, ktorá *a spája s Otcom i Duchom Svät&m.
Ve#n& Ot#e, vzhliadni milosrdn&m okom na celé (udstvo, a zvlá"$ na úboh&ch hrie"nikov. Toto
(udstvo preb&va v najmilostivej"om Je!i"ovom Srdci a pre jeho bolestné umu#enie preuká! nám
svoje milosrdenstvo, aby sme oslavovali v"emohúcnos$ Tvojho milosrdenstva na veky vekov.
Amen.
Korunka Bo$ieho milosrdenstva

DRUH( DE)

„Ó, nepochopite(né a%nepreniknute(né Bo!ie milosrdenstvo, kto *a mô!e dostato#ne zvelebova$
a oslavova$? Najvä#"ia vlastnos$ v"emohúceho Boha ty si sladkou nádejou pre hrie"neho
#loveka" (Den. 951).
%
MODLITBA V+AKY
„Ó, Je!i"u, ve#n& Bo!e, 'akujem Ti za Tvoje nespo#etné milosti a dobrodenia. Nech ka!d& úder
môjho srdca je nov&m chválospevom v'akyvzdávania Tebe, Bo!e. Pane, ka!dá kvapka mojej
krvi nech obieha pre Teba. Moja du"a je jedn&m chválospevom zvelebenia Tvojho milosrdenstva.
Milujem *a, Bo!e, pre Teba samého" (Den. 1794).

MODLITBA O BO#IE MILOSRDENSTVO PRE SVET

„Dnes mi prive* du$e k%azov a reho&né du$e a ponor ich do môjho nekone"ného milosrdenstva.
Ony mi dali silu vydr!a' bolestné umu"enie, nimi ako tepnami prúdi na &udstvo moje
milosrdenstvo.”

Ve#n& Ot#e, vzhliadni milosrdn&m okom na vyvolen&ch vo svojej vinici, na k)azské a reho(né
du"e, a obdar ich silou svojho po!ehnania. Pre city Srdca svojho Syna, Srdca, v % ktorom
preb&vajú, daj im silu svojho svetla, aby mohli vies$ druh&ch na cestách spásy, aby spolo#ne
spievali na slávu Tvojho nepochopite(ného milosrdenstva na ve#né veky. Amen.

„Ó, Bo!e ve(kého milosrdenstva, nekone#ná Dobrota, h(a, dnes celé (udstvo volá z priepasti
svojej úbohosti, o%Tvoje milosrdenstvo, o Tvoje z(utovanie, ó, Bo!e. A volá mocn&m hlasom
svojej úbohosti. Láskav& Bo!e, neodmietaj modlitby vyhnancov tejto zeme. Ó, Pane,
nepochopite(ná Dobrota, ktor& pozná" skrz-naskrz celú na"u úbohos$ a vie", !e vlastn&mi silami
nie sme schopní pozdvihnú$ sa k Tebe, preto *a pokorne prosíme, zah+)aj nás svojou milos$ou a
rozmno!uj v nás neustále svoje milosrdenstvo, aby sme verne plnili Tvoju svätú vô(u po cel&
!ivot i v hodine smrti. Nech nás chráni v"emohúcnos$ Tvojho milosrdenstva pred útokmi
nepriate(ov na"ej spásy, aby sme s dôverou, ako Tvoje deti, #akali na Tvoj druh& príchod,
ktorého de) iba Ty pozná". Dúfame, !e dostaneme v"etko, #o nám Je!i" pris(úbil, napriek v"etkej
na"ej úbohosti, lebo Je!i" je na"ou nádejou, cez jeho milosrdné Srdce prejdeme ako cez otvorenú
bránu do neba" (Den. 1570).

Korunka Bo$ieho milosrdenstva
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MODLITBA ZA BO#IU MÚDROS"

TRETÍ DE)

„Je!i"u, daj mi múdros$, ve(kú múdros$, len kvôli tomu, aby som *a lep"ie poznala, lebo #ím
lep"ie Ta budem pozna$, t&m vrúcnej"ie *a budem milova$. Je!i"u, prosím *a o ve(kú múdros$,
aby som mohla chápa$ veci Bo!ie a vy""ie. Je!i"u, daj mi ve(kú múdros$, ktorou budem
poznáva$ Tvoju bo!skú podstatu a Tvoj vnútorn& trojjedin& !ivot. Osvie$ moju myse( svojou
zvlá"tnou milos$ou. Aj ked' ma Cirkev posil)uje svojou milos$ou, viem, !e je e"te ve(ká
pokladnica milostí, ktoré Ty, ó, Pane, ude(uje" na na"e prosby. A ak sa Ti moja prosba nepá#i, tak
vo mne, prosím *a, nevzbudzuj tú!bu po takejto modlitbe" (Den. 1474).

Najmilosrdnej"í Je!i"u, od ktorého pochádza v"etko dobré, rozmno! v nás milos$, aby sme dobre
konali skutky milosrdenstva, aby tí, #o na nás pozerajú, chválili Otca milosrdenstva, ktor& je v
nebi.

„Dnes mi prive* v$etky zbo!né a verné du$e a ponor ich do mora môjho milosrdenstva. Tieto
du$e ma ute$ovali na krí!ovej ceste, boli tou kvapkou útechy v mori horkosti.”
%Najmilosrdnej"í Je!i"u, ktor& v"etk&m tak hojne ude(uje" svoje milosti z pokladnice svojho
milosrdenstva, prijmi nás do príbytku svojho najmilostivej"ieho Srdca a nedovo(, aby sme sa z
neho niekedy vzdialili. Pokorne *a o to prosíme, pre Tvoju nepochopite(nú lásku, ktorou horí
Tvoje Srdce k%nebeskému Otcovi.
Ve#n& Ot#e, vzhliadni milosrdn&m okom na verné du"e, ako na dedi#stvo svojho Syna a pre jeho
bolestné umu#enie ude( im svoje po!ehnanie a zah+)aj ich svojou ustavi#nou starostlivos$ou,
aby nestratili lásku a poklad svätej viery, ale aby so v"etk&mi zástupmi anjelov a svät&ch
oslavovali Tvoje nesmierne milosrdenstvo na ve#né veky. Amen.

%
KRÁTKE MODLITBY
„Ó, Bo!e môj, moja jediná nádej, v%Teba som zlo!ila celú svoju dôveru a viem, !e nebudem
sklamaná" (Den. 317).

Korunka Bo$ieho milosrdenstva
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ZVELEBOVANIE BO#IEHO MILOSRDENSTVA

%,TVRT( DE)

Bo!ia láska je kvetom a milosrdenstvo je plodom. Nech pochybujúca du"a #íta tieto my"lienky o
milosrdenstve a za#ne dôverova$

„Dnes mi prive* pohanov a t#ch, ktorí ma e$te nepoznajú. Aj na nich som myslel vo svojom
bolestnom umu"ení a ) ich budúca horlivos' pote$ila moje srdce. Ponor ich do mora môjho
milosrdenstva.”

Milosrdenstvo Bo!ie, vytryskujúce z lona Otca,%%%%%%%%%%%% dôverujem v Teba
Milosrdenstvo Bo!ie, najvä#"ia Bo!ia vlastnos$,
Milosrdenstvo Bo!ie, nepochopite(né tajomstvo,
Milosrdenstvo Bo!ie, prame) vytryskujúci z tajomstva Najsvätej"ej Trojice,
Milosrdenstvo Bo!ie, nepreskúmate(né !iadnym rozumom (udsk&m ani anjelsk&m,
Milosrdenstvo Bo!ie, z ktorého vytryskuje v"etok !ivot a "$astie,
Milosrdenstvo Bo!ie, prevy"ujúce nebesia,
Milosrdenstvo Bo!ie, prame) zázrakov a divov,
Milosrdenstvo Bo!ie, nap,)ajúce cel& vesmír,
Milosrdenstvo Bo!ie, zostupujúce na svet v osobe vteleného Slova,
Milosrdenstvo Bo!ie, ktoré si vyplynulo z otvorenej rany Je!i"ovho Srdca,
Milosrdenstvo Bo!ie, obsiahnuté v Je!i"ovom Srdci pre nás, a zvlá"$ pre hrie"nikov,
Milosrdenstvo Bo!ie, nepochopite(né v ustanovení svätej hostie,
Milosrdenstvo Bo!ie, v ustanovení svätej Cirkvi,
Milosrdenstvo Bo!ie, vo sviatosti svätého krstu,
Milosrdenstvo Bo!ie, na"e ospravedlnenie skrze Je!i"a Krista,
Milosrdenstvo Bo!ie, sprevádzajúce nás po cel& !ivot,
Milosrdenstvo Bo!ie, obklopujúce nás zvlá"$ v hodine smrti,
Milosrdenstvo Bo!ie, ktoré nám dáva" ve#n& !ivot,
Milosrdenstvo Bo!ie, ktoré nás sprevádza" v ka!dej chvíli !ivota,
Milosrdenstvo Bo!ie, chrániace nás pred pekeln&m oh)om,
Milosrdenstvo Bo!ie, v obrátení zatvrdil&ch hrie"nikov,
Milosrdenstvo Bo!ie, privádzajúce do ú!asu anjelov a nepochopite(né pre svät&ch,
Milosrdenstvo Bo!ie, nepochopite(né vo v"etk&ch Bo!ích tajomstvách,
Milosrdenstvo Bo!ie, pozdvihujúce nás zo v"etkej biedy,
Milosrdenstvo Bo!ie, prame) ná"ho "$astia a radosti,
Milosrdenstvo Bo!ie, ktoré nás povoláva" z ni#oty k bytiu,
Milosrdenstvo Bo!ie, ktoré zah+)a" v"etky diela jeho rúk,
Milosrdenstvo Bo!ie, korunujúce v"etko #o je a #o bude jestvova$,
Milosrdenstvo Bo!ie, v ktorom sme v"etci ponorení,
Milosrdenstvo Bo!ie, sladké upokojenie utrápen&ch s+dc,
Milosrdenstvo Bo!ie, jediná nádej zúfal&ch du"í,
Milosrdenstvo Bo!ie, odpo#inutie s+dc, pokoj uprostred strachu,
Milosrdenstvo Bo!ie, slas$ a vytr!enie svät&ch du"í,
Milosrdenstvo Bo!ie, vzbudzujúce dôveru v beznádeji.
(Den. 949).

Najmilostivej"í Je!i"u, ktor& si svetlom celého sveta, prijmi do príbytku svojho
najmilostivej"ieho Srdca du"e pohanov, ktoré *a e"te nepoznajú. Nech ich osvietia lú#e Tvojej
milosti, aby aj oni spolu s nami oslavovali Tvoje predivné milosrdenstvo a nedopus$, aby sa
vzdialili z príbytku Tvojho najmilostivej"ieho Srdca.
Ve#n& Ot#e, vzhliadni milosrdn&m okom na du"e pohanov a t&ch, ktorí *a e"te nepoznajú a
preb&vajú v % najmilostivej"om Je!i"ovom Srdci. Pritiahni ich k svetlu evanjelia. Tieto du"e
nevedia, ak&m ve(k&m "$astím je Teba milova$. Daj, aby aj ony oslavovali hojnos$ Tvojho
milosrdenstva na ve#né veky. Amen.
Korunka Bo$ieho milosrdenstva
%
PIATY DE)
„Dnes mi prive* du$e heretikov a odlú"en#ch bratov a ponor ich do mora môjho milosrdenstva.
V ) bolestnom umu"ení mi trhali telo i srdce, teda moju Cirkev. Ke* sa vracajú k jednote s
Cirkvou, moje rany sa hoja, a tak zmier%ujú moje utrpenie.”
%Najmilosrdnej"í Je!i"u, ktor& si dobrotivos$ sama, Ty neodmieta" svetlo t&m, ktorí *a prosia,
prijmi do príbytku svojho najmilostivej"ieho Srdca du"e heretikov i du"e odlú#en&ch bratov
a%pritiahni ich svojím svetlom k jednote s Cirkvou a nedovo(, aby sa Ti stratili z príbytku Tvojho
najmilostivej"ieho Srdca, ale daj, aby aj oni zvelebovali Tvoje prehojné milosrdenstvo.
Ve#n& Ot#e, vzhliadni milosrdn&m okom na du"e heretikov a odpadlíkov, ktorí premárnili Tvoje
dobrá a zneu!ili Tvoje milosti t&m, !e neústup#ivo zotrvávali vo svojich omyloch. Neh(a' na ich
omyly, ale na lásku svojho Syna a na jeho bolestné umu#enie, ktoré trpel za nich, lebo aj oni
preb&vajú v najmilostivej"om Je!i"ovom Srdci. Daj, nech aj oni oslavujú Tvoje ve(ké
milosrdenstvo na ve#né veky. Amen.
Korunka Bo$ieho milosrdenstva
%
,IESTY DE)

„Ó, ve#n& Bo!e, ktorého milosrdenstvo je nepochopite(né a pokladnica z(utovania
nevy#erpate(ná, zhliadni na nás láskavo a rozmno! v nás svoje milosrdenstvo, aby sme si v
$a!k&ch chví(ach nezúfali, ani neupadali na duchu, ale s ve(kou dôverou sa poddali Tvojej svätej
vôli, ktorá je láskou a%sam&m milosrdenstvom" (Den. 950).
6

„Dnes mi prive* du$e pokorné a tiché i du$e mal#ch detí a ponor ich do môjho milosrdenstva.
Tieto du$e sa najviac podobajú môjmu srdcu, ony ma posil%ovali v hork#ch mukách agónie. Videl
som ich ako pozemsk#ch anjelov, ktorí budú bdie' pri mojich oltároch. Na ne vylievam celé
potoky milostí. Moju milos' je schopná prija' len pokorná du$a, pokorné du$e obdarúvam
svojou dôverou.”
3

Najmilosrdnej"í Je!i"u, ktor& si sám povedal: „U#te sa odo m)a, lebo som tich& a pokorn&
srdcom,” prijmi do príbytku svojho najmilostivej"ieho Srdca du"e tiché a pokorné a du"e mal&ch
detí. Tieto du"e privádzajú do ú!asu celé nebo a nebesk& Otec má v nich zvlá"tne za(úbenie. Sú
kyticou pred Bo!ím trónom, ich vô)ou sa opája sám Boh. Tieto du"e majú stály príbytok v
najmilostivej"om Je!i"ovom Srdci a neprestajne spievajú chválospev lásky a milosrdenstva na
veky vekov.
Ve#n& Ot#e, vzhliadni milosrdn&m okom na du"e tiché, pokorné a na du"e mal&ch detí, ktoré
preb&vajú v%príbytku najmilostivej"ieho Je!i"ovho Srdca. Tieto du"e sa najviac podobajú Tvojmu
Synovi, vô)a t&chto du"í sa vzná"a zo zeme a! k Tvojmu trónu. Ot#e milosrdenstva a v"etkého
dobra, pokorne *a prosím pre lásku a za(úbenie, aké má" v%t&chto du"iach, !ehnaj celému svetu,
aby v"etky du"e spolo#ne spievali na slávu Tvojho milosrdenstva na veky vekov. Amen.

odpustky a obetuj ich za ne... Ó, keby si poznala ich utrpenie, neprestajne by si obetovala za ne
duchovnú almu!nu a)splácala mojej spravodlivosti ich dlhy.”)
Najmilostivej"í Je!i"u, ktor& si povedal, !e chce" milosrdenstvo, privádzam do príbytku Tvojho
najmilostivej"ieho Srdca du"e z o#istca, du"e, ktoré sú Ti ve(mi milé, ale musia splati$ dlh Tvojej
spravodlivosti. Nech potoky krvi a vody, ktoré vytryskli z Tvojho Srdca, uhasia plamene
o#istcového oh)a, aby sa aj tam oslavovala moc Tvojho milosrdenstva.

Korunka Bo$ieho milosrdenstva

Ve#n& Ot#e, vzhliadni milosrdn&m okom na du"e trpiace v o#istci, ktoré preb&vajú v
najmilostivej"om Je!i"ovom Srdci. Pokorne *a prosím pre bolestné umu#enie Je!i"a, Tvojho
Syna, a pre celú horkos$, ktorou bola naplnená jeho najsvätej"ia du"a, preuká! svoje
milosrdenstvo du"iam, na ktoré h(adí" svojím spravodliv&m poh(adom. Neh(a' na ne inak, ako
cez rany Je!i"a, Tvojho najmil"ieho Syna, lebo veríme, !e Tvoja dobrotivos$ a z(utovanie sú
nekone#né.

%

Korunka Bo$ieho milosrdenstva

SIEDMY DE)

DEVIATY DE)

„Dnes mi prive* du$e, ktoré zvlá$' uctievajú a)oslavujú moje milosrdenstvo, a ponor ich do
môjho milosrdenstva. Tieto du$e najbolestnej$ie pre!ívali moje umu"enie a)najhlb$ie prenikli do
môjho ducha. Ony sú !iv#m obrazom môjho &útostivého srdca. Tieto du$e budú !iari' v)budúcom
!ivote zvlá$tnym jasom. +iadna z nich sa nedostane do pekelného oh%a. Ka!dú zvlá$' budem
chráni' v)hodine jej smrti.”

„Dnes mi prive* &ahostajné du$e a ponor ich do priepasti môjho milosrdenstva. Tieto du$e
najbolestivej$ie zra%ujú moje srdce. Kvôli nim najviac trpela moja du$a v)Getsemanskej záhrade.
Ony boli prí"inou, !e som vyriekol slová: »Ot"e, vezmi odo m%a tento kalich, ak je to Tvoje
vô&a.« Pre ne je poslednou záchranou utieka' sa k)môjmu milosrdenstvu.”

Najmilosrdnej"í Je!i"u, ktorého Srdce je láska sama, prijmi do príbytku svojho
najmilostivej"ieho Srdca du"e, ktoré zvlá"$ uctievajú a oslavujú ve(kos$ Tvojho milosrdenstva.
Tieto du"e sú silné silou samotného Boha a uprostred v"etk&ch útrap a protivenstiev idú vpred,
dôverujúc v%Tvoje milosrdenstvo. Tieto du"e sú zjednotené s Je!i"om a nesú na svojich pleciach
celé (udstvo. Tieto du"e nebudú prísne súdené, ale v hodine smrti ich zahrnie Tvoje
milosrdenstvo.
Ve#n& Ot#e, vzhliadni milosrdn&m okom na du"e, ktoré oslavujú a uctievajú Tvoju najvä#"iu
vlastnos$, Tvoje nekone#né milosrdenstvo a ktoré preb&vajú v % najmilostivej"om Je!i"ovom
Srdci. Tieto du"e sú !iv&m evanjeliom, ich ruky sú plné skutkov milosrdenstva a ich du"a
naplnená rados$ou spieva piese) milosrdenstva Najvy""iemu. pokorne *a prosím, Bo!e, preuká!
im svoje milosrdenstvo pre nádej a dôveru, ktorú v Teba vkladajú. Nech sa na nich vyplní
Je!i"ovo pris(úbenie: „Du"e, ktoré budú uctieva$ moje nekone#né milosrdenstvo, ja sám budem
chráni$ v !ivote, a zvlá"$ v hodine smrti, ako svoju chválu.”
Korunka Bo$ieho milosrdenstva
%
ÔSMY DE)
„Dnes mi prive* du$e, ktoré sú vo väzení o"istca, a)ponor ich do priepasti môjho milosrdenstva,
nech potoky mojej krvi ochladia ich pá&avu. V$etky tieto du$e ve&mi milujem, splácajú dlh mojej
spravodlivosti. Je v tvojej moci prinies' im ú&avu. Vezmi z pokladnice mojej Cirkvi v$etky
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Najmilostivej"í Je!i"u, ktor& si z(utovanie samo, privádzam do príbytku Tvojho
najmilostivej"ieho Srdca (ahostajné du"e. Nech sa v ohni Tvojej #istej lásky rozohrejú tieto
z(adovatené du"e, ktoré sú podobné m+tvolám a ktoré *a tak odhá)ajú od seba. Ó,
najmilostivej"í Je!i"u, pou!i v"emohúcnos$ svojho milosrdenstva, pritiahni ich do samotného
oh)a svojej lásky a obdaruj ich svätou láskou, lebo Ty v"etko mô!e".
Ve#n& Ot#e, vzhliadni milosrdn&m okom na (ahostajné du"e, ktoré preb&vajú v najmilostivej"om
Je!i"ovom Srdci. Ot#e milosrdenstva, pokorne *a prosím pre trpké umu#enie Tvojho Syna a pre
jeho trojhodinové zomieranie na krí!i, dovo(, aby aj ony oslavovali Tvoje priepastné
milosrdenstvo.
Korunka Bo$ieho milosrdenstva
%%
ZASVÄTENIE SVETA BO#IEMU MILOSRDENSTVU
%Bo!e, milosrdn& Ot#e, ktor& si zjavil svoju lásku vo svojom Synovi Je!i"ovi Kristovi a%vylial si
ju na nás v%Duchu Svätom Te"ite(ovi, zverujeme Ti dnes osud sveta i%ka!dého #loveka. Sklo) sa
k % nám hrie"nym, vylie# na"u slabos$, premô! ka!dé zlo, dovo(, aby v"etci obyvatelia zeme
zakúsili Tvoje milosrdenstvo, aby v % Tebe, trojjedin& Bo!e, v!dy nachádzali prame) nádeje.
Ve#n& Ot#e, pre bolestné umu#enie a%zm+tvychvstanie Tvojho Syna, maj milosrdenstvo s%nami
i%s%cel&m svetom! Amen.
(Modlitba, ktorú pou!il Sv. Otec Ján Pavol II. d)a 17. augusta 2002 v%Krakove)
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