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Ježišu, dôverujem ti! 

Nedeľa Božieho milosrdenstva 
24. apríla 2022 

 

HODINA MILOSRDENSTVA 
(pre 2-3 čítajúcich) 

14.55 - Vyloženie Najsvätejšej oltárnej sviatosti 

15.00 – Kňaz: Ó, krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho Srdca ako zdroj 
milosrdenstva pre nás, dôverujeme ti (3x). 
 

Kňaz: „Bolo už okolo dvanástej hodiny a nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. 

Slnko sa zatmelo, chrámová opona sa roztrhla napoly a Ježiš zvolal mocným hlasom: Otče, do tvojich 

rúk porúčam svojho ducha. Po tých slovách vydýchol“ (Lk 23, 44-46). 

Lektor 1.: Milosrdný Pane! V hodine tvojej smrti nastala tma po celej zemi, slnko sa zatmelo 

a chrámová opona sa roztrhla napoly. Potom si odovzdal svojho ducha Bohu a povedal si: „Otče, do 

tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ Bol to najťažší a najkrajší úkon odovzdania, ktorý si vyslovil v 

nepredstaviteľnej bolesti celého tela a ducha, drveného ťarchou ľudských hriechov, úplnej samoty, 

a pocitu opustenosti aj zo strany Boha. Práve vtedy, v hodinách svojho utrpenia, si ukázal, čo je to 

dôvera v Boha. Dôvera, ktorá neznamená, že Boh odstráni prekážky, že nás uchráni pred utrpením 

či smrťou. Dôvera, to je vernosť Božej vôli a istota, že  Boh je nám nablízku svojou milujúcou 

prítomnosťou a milosťou.   

Lektor 2.: Pane, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa prosíme, daj nám detskú dôveru k  

nebeskému Otcovi, ktorá sa prejaví v plnení jeho vôle vyjadrenej v prikázaniach, Božom slove, 

stavovských povinnostiach alebo v rozoznaných vnuknutiach Ducha Svätého. Pane, daj nám, toto 

poznanie a istotu, že Božia vôľa je pre nás vždy prejavom milosrdenstva. O to prosíme pre všetkých 

ľudí, najmä pre veriacich. 

Pieseň: .............................................................. 

Kňaz: Pane Ježišu, ty si povedal sestre Faustíne, že ľudstvo nenájde pokoj, kým sa s dôverou neobráti 

k tvojmu milosrdenstvu. Pred dvadsiatimi rokmi, 17. augusta 2002, vo Svätyni Božieho 

milosrdenstva v Krakove, pápež Ján Pavol II. zveril celý svet Božiemu milosrdenstvu. Dnes, keď 

prežívame vojnu na Ukrajine, ohrozenie mieru v Európe a vo svete a eskaláciu všetkých druhov 

nespravodlivosti, chceme znovu zveriť tvojmu milosrdenstvu seba, svoje rodiny, vlasť, svätú Cirkev 

a celé ľudstvo.  

Lektor 1.: Chceme sa modliť slovami pápežovho úkonu zasvätenia, ktorý sa začína slovami: „Bože, 

milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi a vylial si ju na nás v 

Duchu Svätom Tešiteľovi...“ Chceme nanovo preniknúť do tajomstva tvojho milosrdenstva, klaňať 

sa ti a ďakovať za nepochopiteľnú milosrdnú lásku, ktorou zahŕňaš každého človeka. Nech nám v 

tom pomôžu slová svätého Jána Pavla II. a svätej sestry Faustíny. 

Kantor: .......................................... (krátke oslavné zvolanie) 
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Kňaz: „Bože, Otče“ - takto ťa oslovujeme, Pane, v tejto modlitbe zasvätenia. Veď sa nezverujeme 

nejakej myšlienke, nejakej veci či osobe, ale tebe, Bože, ktorý si pre každého z nás ten najlepší Otec: 

nežný, blízky, chápajúci našu slabosť a túžiaci len po našom dobre. 

Lektor 2.: „Bože, ako hojne je rozliate tvoje milosrdenstvo a to všetko si učinil pre človeka. Ako veľmi 

musíš milovať človeka, keď tvoja láska je voči nemu taká činorodá. Stvoriteľ môj a Pán, všade vidím 

stopy tvojej ruky a pečať tvojho milosrdenstva, ktoré obklopuje všetko, čo je stvorené“ (Den. 1749).  

Lektor 1.: Klaniame sa ti, Otče, v tajomstve tvojej milosrdnej lásky, ktorá sa prejavuje v kráse vesmíru 

a zeme, v striedaní ročných období a hodín, vo vrcholcoch hôr a vlniacom sa mori, v kvetoch a 

kolísajúcich stromoch, v speve vtákov a v celom stvorení, pretože si to všetko stvoril pre človeka, 

pre každého z nás. Ako veľmi nás musíš milovať! 

Kantor: .......................................... (krátke oslavné zvolanie) 

 
Kňaz: „Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom Synovi Ježišovi...“  Najprv si zjavil 

svoju lásku v tajomstve svojho vtelenia, keď si si pre nás vzal telo z Panny Márie a stal sa človekom, 

ktorý sa nám vo všetkom podobá.  

Lektor 2.: „Milosrdenstvo ťa podnietilo, že si sám ráčil zostúpiť k nám a pozdvihol si nás z našej 

úbohosti. Boh zostúpi na zem, Pán pánov, Nesmrteľný sa uponíži. Kam však zostúpiš, Pane? (...). Aký 

príbytok ti pripravíme, keď celá zem je tvojou podnožkou? Sám si si pripravil príbytok – svätú Pannu. 

Jej nepoškvrnené vnútro je tvojím príbytkom“ (Den. 1745). 

Lektor 1.: Klaniame sa ti, Pane, pretože si mocou Ducha Svätého prijal ľudské telo v lone Panny 

Márie. Neprišiel si na svet ako anjel, ale ako človek; prišiel si na svet tak, ako každý človek prichádza 

na zem. Ako veľmi nás musíš milovať!  

Kantor: .......................................... (krátke oslavné zvolanie) 

 
Kňaz: „Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom Synovi Ježišovi...“  Zjavil si svoju 

lásku v tajomstve jeho narodenia v betlehemskej maštali, aby sa už nikto nebál prísť k tebe. Stal si 

sa jedným z nás, chodil si v ľudskom tele po tejto zemi. 

Lektor 2.: „A stáva sa nepochopiteľný zázrak tvojho milosrdenstva, Pane. Slovo sa stáva telom – Boh 

prebýva medzi nami, Božie Slovo – vtelené Milosrdenstvo. Svojím uponížením si nás pozdvihol k 

svojmu božstvu. Je to tvoja veľká láska, je to priepasť tvojho milosrdenstva. Nebesia žasnú nad 

hojnosťou tvojej lásky“ (Den. 1745).  

Lektor 1.: Klaniame sa ti, Pane, lebo si Boh milosrdenstva, zmilúvaš sa nad našou úbohosťou, ty si 

náš Boh a my sme tvoj ľud. Ty si náš Otec a my sme z milosti tvoje deti; nech je oslávené tvoje 

milosrdenstvo, že si k nám ráčil zostúpiť.  

Kantor: .......................................... (krátke oslavné zvolanie) 

 
Kňaz: „Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom Synovi Ježišovi...“  V jeho živote a 

učení si zjavil svoju lásku. On konal dobro všetkým a zanechal nám slovo života. Kto ho nasleduje, 

nechodí vo tme, ale teší sa zo svetla, ktoré vedie k tebe. 
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Lektor 2.: „Čokoľvek Ježiš urobil, urobil dobre. Kade chodil, dobre robil. Voči ľuďom bol dobrý a 

milosrdný. Jeho kroky viedlo zľutovanie. Voči nepriateľom bol dobrý, láskavý, zhovievavý, núdznym 

preukazoval pomoc a prinášal útechu. V tomto mesiaci som sa rozhodla verne odzrkadliť v sebe tieto 

Ježišove črty, hoci by ma to malo stáť veľa“ (Den. 1175).  

Lektor 1.: Klaniame sa ti, Pane, pretože prebývaš v našich srdciach a sprevádzaš nás vždy a všade, v 

každej skúške, v radosti i utrpení. Svojimi slovami a skutkami nám ukazuješ milosrdnú tvár nášho 

Otca a vedieš nás k nemu. 

Kantor: .......................................... (krátke oslavné zvolanie) 

 
Kňaz: „Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom Synovi Ježišovi...“  Najplnšie si ju 

odhalil vo svojom umučení, smrti a zmŕtvychvstaní. On sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na 

drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany nás uzdravili.  

Lektor 2.: „Ježišu, jediným slovom si mohol spasiť tisíc svetov, jeden tvoj povzdych mohol učiniť 

zadosť tvojej spravodlivosti, ale ty, Ježišu, sám si sa podujal na také strašné umučenie za nás jedine 

z lásky. Spravodlivosť tvojho Otca by bola odčinená jedným tvojím povzdychom a všetky tvoje obety 

sú jedine dielom tvojho milosrdenstva a nepochopiteľnej lásky“ (Den. 1747).  

Lektor 1.: Klaniame sa ti, Pane, lebo si pribil naše hriechy na drevo kríža, oslobodil si nás z moci 

diabla, z otroctva hriechu a smrti, vrátil si nám dôstojnosť Božích detí a urobil si nás dedičmi neba. 

Kantor: .......................................... (krátke oslavné zvolanie) 

 
Kňaz: „Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom Synovi Ježišovi...“ Zjavil si ju a 

naďalej zjavuješ vo svojom mystickom tele - v Cirkvi, v jej poslaní ohlasovať evanjelium 

milosrdenstva a rozdávať milosrdenstvo vo sviatostiach.  

Lektor 2.: Ježišu, „keď si odchádzal z tejto zeme, chcel si zostať s nami a zanechal si nám seba v 

Oltárnej sviatosti a otvoril si nám dokorán svoje milosrdenstvo. Niet úbohosti, ktorá by ťa vyčerpala, 

všetkých si pozval k prameňu lásky, k prameňu Božieho zľutovania. Tu je príbytok tvojho 

milosrdenstva, tu je liek na naše choroby“ (Den. 1747).  

Lektor 1.: Ďakujeme ti, Pane, za svätú Cirkev, v ktorej sa rodíme a rastieme, aby sme šťastne žili v 

spoločenstve s tebou už na zemi a potom raz aj v Otcovom dome.  

Kantor: .......................................... (krátke oslavné zvolanie) 

 
Kňaz: Klaniame sa ti, Pane, vo všetkých dielach tvojich rúk v celých dejinách spásy sveta a každého 

z nás, v ktorých nám neprestajne zjavuješ milosrdnú tvár nebeského Otca. Mocou Ducha Svätého, 

ktorého si nám dal, všetko očisťuješ a posväcuješ, aby sme sa stále plnšie zúčastňovali na tvojom 

živote a poslaní ohlasovať svetu posolstvo milosrdnej lásky Boha, ktorý žije a kraľuje na veky vekov. 

Amen.  

 

Pieseň: .............................................. 
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Kňaz: „Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi a vylial si ju 

na nás v Duchu Svätom Tešiteľovi, zverujeme ti dnes osud sveta i každého človeka.“ Tebe, ktorý si 

Láska a Milosrdenstvo, ktorý vládneš nad dejinami sveta a nežne hľadíš na každého človeka - tebe 

dnes opäť zverujeme osud sveta i každého človeka.  

Lektor 2.: „Veď ma, ó, Bože, cestami, akými sa ti páči; plne dôverujem tvojej vôli, ktorá je pre mňa 

láskou a samým milosrdenstvom. Keď mi dáš zdravie a silu – buď zvelebený, keď ma pripútaš 

na lôžko bolesti – buď zvelebený; keď mi v živote dáš samé sklamania a neúspechy – buď zvelebený; 

keď osvietiš môj rozum – buď zvelebený. Od tejto chvíle žijem v najhlbšom pokoji, lebo sám Pán ma 

nesie na svojich rukách“ (Den. 1264).  

Lektor 1.: Pane, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa prosíme, zmiluj sa nad nami i nad celým 

svetom, lebo človek nič tak nepotrebuje ako tvoje milosrdenstvo, tú milosrdnú, súcitnú lásku, ktorá 

ho pozdvihuje k výšinám života v priateľstve s tebou teraz i naveky. 

Pieseň: ......................... 

Kňaz: „Bože, milosrdný Otče, skloň sa k nám hriešnym.“ Je to Duch Svätý, Tešiteľ a Duch pravdy, 

ktorého si nám dal, ktorý presviedča svet „o hriechu, spravodlivosti a súde“. On nám 

prostredníctvom kríža tvojho Syna umožňuje spoznať hriech, každý hriech, v plnom rozsahu zla. Na 

druhej strane nám umožňuje vidieť hriech vo svetle mysterium pietatis - milosrdnej, odpúšťajúcej 

Božej lásky (Ján Pavol II.). 

Lektor 2.: „Pán mi dal poznať v jednej chvíli hriechy celého sveta, ktoré boli popáchané v tento deň. 

Omdlela som od hrôzy a napriek tomu, že poznám celú hĺbku Božieho milosrdenstva, čudovala som 

sa, že Boh dovoľuje ľudstvu jestvovať. Pán mi dal poznať, kto udržiava jestvovanie ľudstva: sú to 

vyvolené duše. Keď sa dovŕši počet vyvolených, svet nebude existovať“ (Den. 926).  

Lektor 1.: Pane, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa prosíme, aby si všetkým ľuďom zjavil zlo 

hriechu, ktoré je najväčšou tragédiou človeka. Daj, aby sme dôverovali tvojmu milosrdenstvu, ktoré 

nás pozdvihuje z každého ponižujúceho hriechu.  

Kantor: .......................................... (krátke prosebné zvolanie) 
 

Kňaz: „Bože, milosrdný Otče, vylieč našu slabosť, premôž každé zlo“, pretože náš život na zemi po 

prvotnom hriechu je poznačený náklonnosťou na zlé, ako aj rôznymi existenčnými, morálnymi a 

duchovnými nebezpečenstvami, ktoré prináša svet. Len ty môžeš uzdraviť naše srdcia a prekonať 

všetky mechanizmy zla vo svete. 

Lektor 2.: „Utiekam sa k tvojmu milosrdenstvu, láskavý Bože, lebo len ty jediný si dobrý. Aj keď moja 

úbohosť je veľká a previnenia početné, predsa dôverujem tvojmu milosrdenstvu, lebo si Boh 

milosrdenstva a od vekov nebolo počuť, ani nepamätá zem, ani nebo, žeby duša, dôverujúca tvojmu 

milosrdenstvu, bola sklamaná. Ľútostivý Bože, ty jediný ma môžeš ospravedlniť a neodmietneš ma 

nikdy, keď sa vyberiem skrúšená k tvojmu milosrdnému srdcu“ (Den. 1730).  

Lektor 1.: Pane, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa prosíme, uzdrav srdcia všetkých ľudí z 

pýchy, sebectva, nenávisti, násilia i každej slabosti a pretvor ich mocou svojej lásky.  

Kantor: .......................................... (krátke prosebné zvolanie) 
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Kňaz: „Bože, milosrdný Otče, daj, aby všetci obyvatelia zeme zakúsili tvoje milosrdenstvo, aby v tebe, 

trojjediný Bože, vždy nachádzali prameň nádeje“, lebo ty jediný si zdrojom prirodzeného 

i nadprirodzeného dobra. „Všetka úbohosť tonie v mojom milosrdenstve a všetka milosť, spasiteľná 

i posväcujúca, vytryskuje z tohto prameňa“ (Den. 1777). 

Lektor 2.: „Ježišu môj, moja sila, pokoj a odpočinutie moje. Moja duša sa každý deň kúpe v lúčoch 

tvojho milosrdenstva. V mojom živote niet chvíle, v ktorej by som nezakúšala tvoje milosrdenstvo, 

ó, Bože. Na nič sa nespolieham v celom svojom živote, len na tvoje nekonečné milosrdenstvo, Pane. 

Ono usmerňuje môj život. Moja duša je naplnená Božím milosrdenstvom“ (Den. 697).  

Lektor 1.: Pane, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa prosíme, aby si zahrnul svojou 

milosrdnou láskou všetkých ľudí, najmä tých, ktorí prežívajú ťažkosti, sú pozbavení prostriedkov na 

dôstojný život, trpia kvôli vojne, terorizmu, násiliu, chorobám, katastrofám a iným nešťastiam.  

Kantor: .......................................... (krátke prosebné zvolanie) 
 

Kňaz: „Bože, milosrdný Otče, pre bolestné umučenie a zmŕtvychvstanie tvojho Syna, maj 

milosrdenstvo s nami i s celým svetom.“ Nech sa celé ľudstvo s dôverou obráti k tebe, lebo len v 

tvojom milosrdenstve nájde svet pokoj a človek šťastie. 

Lektor 2.: „Ó, Bože veľkého milosrdenstva, nekonečná dobrota, hľa, dnes celé ľudstvo volá z 

priepasti svojej úbohosti o tvoje milosrdenstvo, o tvoje zľutovanie, ó, Bože. A volá mocným hlasom 

svojej úbohosti. Láskavý Bože, neodmietaj modlitby vyhnancov tejto zeme. Ó, Pane, nepochopiteľná 

dobrota, ktorý poznáš skrz-naskrz celú našu úbohosť a vieš, že vlastnými silami nie sme schopní 

pozdvihnúť sa k tebe, preto ťa pokorne prosíme, zahŕňaj nás svojou milosťou a  ustavične v nás 

rozmnožuj svoje milosrdenstvo, aby sme verne plnili tvoju svätú vôľu po celý život i v hodine smrti“ 
(Den. 1570).  

Lektor 1.: Pane, zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa prosíme, aby si prešiel po cestách našej 

vlasti a celého sveta, navštívil dediny a mestá, požehnal manželské páry, rodiny, mládež, deti a 

starších ľudí; prosíme, pomôž svojou milosťou tým, ktorí sa snažia dosiahnuť mier na Ukrajine, dodal 

odvahu tým, ktorí bojujú za jej nezávislosť, požehnaj ľudí, ktorí budujú civilizáciu milosrdenstva a 

ponáhľajú sa na pomoc všetkým, ktorí sú v núdzi.  

Kantor: .......................................... (krátke prosebné zvolanie) 

 
Kňaz: Náš Pán a Spasiteľ, „ako veľmi dnešný svet potrebuje tvoje milosrdenstvo! Zdá sa, že na 

každom kontinente sa z hĺbky ľudského utrpenia ozýva volanie o milosrdenstvo. Tam, kde vládne 

nenávisť a pomsta, kde vojna prináša bolesť a smrť nevinným, je potrebná milosť milosrdenstva, 

ktorá upokojí ľudskú myseľ a srdce. Tam, kde sa nerešpektuje život a ľudská dôstojnosť, je potrebná 

milosrdná Božia láska, pretože v jej svetle sa zjavuje nevýslovná hodnota každej ľudskej bytosti. 

Milosrdenstvo je potrebné, aby všetka nespravodlivosť na svete bola ukončená vo svetle pravdy“ 
(Ján Pavol II.). 

Pieseň: .............................................. 
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Kňaz: Ježišu, v tejto hodine sa odvolávame aj na prísľub, ktorý si dal svätej Faustíne: „Ó, aké veľké 

milosti udelím dušiam, ktoré sa budú modliť túto korunku“ (Den. 848). V tejto modlitbe ti 

odovzdávame pápeža Františka a celú svätú Cirkev, aby synoda prispela k oživeniu mravného života 

a priniesla hojné duchovné ovocie. 

Lektor 2.: Daj milosť obrátenia tým, ktorých srdcia sú plné túžby po moci, nenávisti, pýchy a agresie, 

ľuďom žijúcim v ťažkých hriechoch a závislostiach. Pomôž Európe, aby sa mravne odrodila a vrátila 

sa k svojim kresťanským koreňom. Daj mier Ukrajine, istotu a odvahu tým, ktorí bojujú za jej 

nezávislosť, poteš tých, ktorí trpia kvôli vojne. 

Lektor 1.: Pane, požehnaj, Pane, našu vlasť, daj svetlo Ducha Svätého a jeho moc cirkevným 

i svetským prestaveným, i všetkým, ktorí sa starajú o jej bezpečnosť a rozvoj. Vypočuj naše prosby, 

ktoré zaznievajú v tomto chráme.  

Korunka Božieho milosrdenstva 

Kňaz: Otče náš, Zdravas Mária, Verím v Boha. 

Jednotlivé desiatky: 1. desiatok – Lektor 1  

    2. desiatok – Lektor 2 (môže byť aj spievaný) 

    3. desiatok – Lektor 1  

    4. desiatok – Lektor 2 (môže byť aj spievaný) 

    5. desiatok – Lektor 1 

Kňaz:  Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. (3x) 

Kňaz: Slovami modlitby sv. Jána Pavla II. zverme celý svet Božiemu milosrdenstvu „Bože, milosrdný 

Otče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi, a vylial si ju na nás v Duchu Svätom 

Tešiteľovi, zverujeme ti dnes osud sveta i každého človeka. Skloň sa k nám hriešnym, vylieč našu 

slabosť, premôž každé zlo, dovoľ, aby všetci obyvatelia zeme zakúsili tvoje milosrdenstvo, aby v tebe, 

trojjediný Bože, vždy nachádzali prameň nádeje. Večný Otče, pre bolestné umučenie a 

zmŕtvychvstanie tvojho Syna, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom! Amen.“ 

Kantor: Ctíme túto Sviatosť... 

Kňaz: Modlitba a požehnanie s Najsvätejšou sviatosťou 

Pieseň: ................................................ 
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