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21. 
R.: Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA ,,A”

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

 Evanjelium je knihou Božieho milosrdenstva na opakované 
čítanie, pretože všetko to, čo Ježiš povedal a vykonal, je vyjadrením 
Otcovho milosrdenstva. Nie všetko však bolo zapísané. Evanjelium 
milosrdenstva zostáva otvorenou knihou, kde možno pokračovať v písaní 
znamení Kristových učeníkov, konkrétnych gest lásky, ktoré sú najlepším 
svedectvom o milosrdenstve. 
 Všetci sme pozvaní stať sa živými pisateľmi evanjelia, nositeľmi 
Dobrej zves� každému mužovi a žene dneška. Môžeme tak urobiť 
preukazovaním skutkov telesného i duchovného milosrdenstva, ktoré 
sú životným štýlom kresťana. 
 Prostredníctvom týchto jednoduchých a silných, ba niekedy i 
neviditeľných gest môžeme navštevovať núdznych a prinášať im Božiu 
útechu a nehu. Pokračuje sa tak v tom, čo Ježiš vykonal v deň Veľkej noci, 
keď vlial do sŕdc ustráchaných učeníkov Otcovo milosrdenstvo, Ducha 
Svätého, ktorý odpúšťa hriechy a dáva radosť. Kristus, ktorý z lásky vstúpil 
cez zavreté dvere hriechu, smr� a podsve�a, túži vstúpiť ku každému a 
naširoko otvoriť naše zatvorené dvere srdca. 
 On, ktorý svojím zmŕtvychvstaním premohol strach a obavy, ktoré 
nás väznia, chce dokorán otvoriť naše zavreté dvere a rozoslať nás. Cesta, 
ktorú nám ukazuje zmŕtvychvstalý Učiteľ, je jednosmerná: vyjsť zo seba 
samých, vyjsť, aby sme mohli svedčiť o uzdravujúcej sile lásky, ktorá sa nás 
zmocnila. Vidíme pred sebou často zranené a ustráchané ľudstvo, ktoré 
nosí na sebe jazvy boles� a neistoty. 

BOŽIE MILOSRDENSTVO –
ŽIVOT PODĽA EVANJELIA



 Každá choroba môže nájsť v Božom milosrdenstve účinnú pomoc. 
Jeho milosrdenstvo sa to�ž nezastavuje v odstupe, ale túži prísť na pomoc 
každej chudobe a oslobodzovať z mnohých podôb otroctva, ktoré sužujú 
náš svet. Chce pristúpiť k ranám každého, aby ich liečil. Byť apoštolmi 
milosrdenstva znamená dotknúť sa a pohladiť jeho rany, prítomné aj 
dnes na tele a duši toľkých jeho bratov a ses�er. Toto je poslanie, ktoré 
je nám zverené. Mnoho ľudí prosí o vypoču�e a pochopenie. Evanjelium 
milosrdenstva, ktoré treba ohlasovať a písať v živote, hľadá ľudí s trpezlivým 
a otvoreným srdcom. Vyžaduje si obetavých a radostných služobníkov, ktorí 
milujú nezištne a nečakajú vynáhradu.
 Je to jeho pokoj, ktorý pochádza zo srdca Zmŕtvychvstalého, pokoj, 
ktorý premohol hriech, smrť a strach. Je to pokoj, ktorý nerozdeľuje, ale 
spája. Je to pokoj, ktorý nás nenecháva samých, lež dáva nám pocit prija�a 
a lásky. Je to pokoj, ktorý pretrvá v boles� a dáva vykvitnúť nádeji. Tento 
pokoj sa ako v deň Veľkej noci vždy opätovne rodí z Božieho odpustenia, 
ktoré odstraňuje nepokoj srdca. Byť nositeľkou jeho pokoja – to je poslanie 
zverené Cirkvi v deň Veľkej noci. Sme zrodení v Kristovi ako nástroje 
zmierenia, aby sme všetkým priniesli Otcovo odpustenie a zjavili jeho tvár 
len a len lásky v znameniach milosrdenstva.



LITÁNIE K SV. FAUSTÍNE

Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože,
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,  zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh,  zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, oroduj za nás, oroduj za nás,

Svätá Faus�na, živý svedok milosrdenstva nebeského Otca,
Svätá Faus�na, pokorná služobnica Ježiša – vteleného Milosrdenstva,

Svätá Faus�na, poslušný nástroj Ducha Tešiteľa,
Svätá Faus�na, dôverujúca dcéra Matky Milosrdenstva,

Svätá Faus�na, dôverníčka posolstva o Božom milosrdenstve,
Svätá Faus�na, verná šíriteľka slov milosrdného Ježiša,
Svätá Faus�na, veľká apoštolka Božieho milosrdenstva,

Svätá Faus�na, správkyňa u Boha bohatého na milosrdenstvo,
Svätá Faus�na, Boží dar pre celý svet,

Svätá Faus�na, nachádzajúca Stvoriteľovu dobrotu v každom stvorení,
Svätá Faus�na, velebiaca Boha v tajomstve vtelenia,

Svätá Faus�na, majúca účasť na Pánovom umučení a zmŕtvychvstaní,
Svätá Faus�na, sprievodkyňa na krížovej ceste s Ježišom,
Svätá Faus�na, stretávajúca sa s Ježišom vo sviatos�ach,

Svätá Faus�na, zjednotená s nebeským Ženíchom vo svojej duši,
Svätá Faus�na, nadchnutá Božím milosrdenstvom v Máriinom živote,

Svätá Faus�na, milujúca Cirkev – Kristovo tajomné telo,
Svätá Faus�na, silná v pravej viere,

Svätá Faus�na, vytrvalá v nezlomnej nádeji,
Svätá Faus�na, horiaca vrúcnou láskou,

Svätá Faus�na, ozdobená pravou pokorou,
Svätá Faus�na, jednoduchá v detskej dôvere,

Svätá Faus�na, vzor plnenia Božej vôle,
Svätá Faus�na, príklad obetavos�,

Svätá Faus�na, starostlivá ochrankyňa kňazov a rehoľníkov,
Svätá Faus�na, ochrana de� a mládeže pred zlom,



Svätá Faus�na, obetujúca sa za hriešnikov,
Svätá Faus�na, horliteľka za spásu všetkých ľudí,

Svätá Faus�na, orodovníčka za duše trpiace v očistci,
Svätá Faus�na, vyprosujúca Božie milosrdenstvo pre celý svet,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Oroduj za nás, svätá Faus�na.
R. Aby sme životom i slovom hlásali svetu posolstvo Milosrdenstva.

Modlime sa.
Milosrdný Bože, prijmi našu vďaku za dar života a poslania svätej Faus�ny 
a na jej príhovor pomôž nám rásť v dôvere k tebe a v milosrdenstve voči 

blížnym. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Ó, Ježišu, ktorý si svätú Faus�nu učinil veľkou c�teľkou 
Tvojho nesmierneho milosrdenstva, ráč mi na jej príhovor, ak je to v 

zhode s Tvojou najsvätejšou vôľou, udeliť milosť..., o ktorú Ťa prosím. Ja 
hriešny nie som hoden Tvojho milosrdenstva, ale zhliadni na ducha obety 
a zasvätenia Sestry Faus�ny a odmeň jej čnosť vyslyšaním prosieb, ktoré Ti 

na jej príhovor s dôverou prinášam.... Otče náš..., Zdravas Mária...

Modlitba za vyprosenie milos�



ZVELEBOVANIE BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
Milosrdenstvo Božie, vytryskujúce z lona Otca, dôverujem v Teba
Milosrdenstvo Božie, najväčšia Božia vlastnosť,
Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné tajomstvo,
Milosrdenstvo Božie, prameň vytryskujúci z tajomstva Najsvätejšej Trojice,
Milosrdenstvo Božie, nepreskúmateľné žiadnym rozumom ľudským ani 
anjelským,
Milosrdenstvo Božie, z ktorého vytryskuje všetok život a šťas�e,
Milosrdenstvo Božie, prevyšujúce nebesia,
Milosrdenstvo Božie, prameň zázrakov a divov,
Milosrdenstvo Božie, napĺňajúce celý vesmír,
Milosrdenstvo Božie, zostupujúce na svet v osobe vteleného Slova,
Milosrdenstvo Božie, ktoré si vyplynulo z otvorenej rany Ježišovho Srdca,
Milosrdenstvo Božie, obsiahnuté v Ježišovom Srdci pre nás, a zvlášť pre 
hriešnikov,
Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné v ustanovení svätej hos�e,
Milosrdenstvo Božie, v ustanovení svätej Cirkvi,
Milosrdenstvo Božie, vo sviatos� svätého krstu,
Milosrdenstvo Božie, naše ospravedlnenie skrze Ježiša Krista,
Milosrdenstvo Božie, sprevádzajúce nás po celý život,
Milosrdenstvo Božie, obklopujúce nás zvlášť v hodine smr�,
Milosrdenstvo Božie, ktoré nám dávaš večný život,
Milosrdenstvo Božie, ktoré nás sprevádzaš v každej chvíli života,
Milosrdenstvo Božie, chrániace nás pred pekelným ohňom,
Milosrdenstvo Božie, v obrátení zatvrdilých hriešnikov,
Milosrdenstvo Božie, privádzajúce do úžasu anjelov a nepochopiteľné pre 
svätých,
Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné vo všetkých Božích tajomstvách,
Milosrdenstvo Božie, pozdvihujúce nás zo všetkej biedy,
Milosrdenstvo Božie, prameň nášho šťas�a a rados�,
Milosrdenstvo Božie, ktoré nás povolávaš z ničoty k by�u,
Milosrdenstvo Božie, ktoré zahŕňaš všetky diela jeho rúk,
Milosrdenstvo Božie, korunujúce všetko čo je a čo bude jestvovať,
Milosrdenstvo Božie, v ktorom sme všetci ponorení,
Milosrdenstvo Božie, sladké upokojenie utrápených sŕdc,
Milosrdenstvo Božie, jediná nádej zúfalých duší,
Milosrdenstvo Božie, odpočinu�e sŕdc, pokoj uprostred strachu,



Milosrdenstvo Božie, slasť a vytrženie svätých duší,
Milosrdenstvo Božie, vzbudzujúce dôveru v beznádeji.

Ó, večný Bože, ktorého milosrdenstvo je nepochopiteľné a 
pokladnica zľutovania nevyčerpateľná, zhliadni na nás láskavo a rozmnož 
v nás svoje milosrdenstvo, aby sme si v ťažkých chvíľach nezúfali, ani 
neupadali na duchu, ale s veľkou dôverou sa poddali Tvojej svätej vôli, ktorá 
je láskou a samým milosrdenstvom.

Ó, nepochopiteľné a nepreniknuteľné Božie milosrdenstvo, kto Ťa 
môže dostatočne zvelebovať a oslavovať? Najväčšia vlastnosť všemohúceho 
Boha ty si sladkou nádejou pre hriešneho človeka.



25 TAJOMSTIEV DUCHOVNÉHO BOJA - FAUSTÍNA
 Nikdy sa nespoliehaj na seba, ale celkom sa odovzdaj do mojej 
vôle.
 V opustenos�, temnote a rôznych pochybnos�ach sa u�ekaj ku mne 
a k svojmu duchovnému vodcovi. On � vždy odpovie v mojom mene.
 Nevyjednávaj so žiadnym pokušením, ihneď sa ukry v mojom srdci.
 Pri prvej príležitos� odhaľte pokušenie spovedníkovi.
 Samoľúbosť postav na posledné miesto, aby neznehodno�la tvoje 
skutky.
 S veľkou trpezlivosťou znášaj samu seba.
 Nezanedbávaj vnútorné umŕtvovania.
 Názor predstavených a spovedníka vo svojom vnútri nikdy nespo-
chybňuj.
 Utekaj od šomrajúcich, ako od morovej nákazy.
 Nech každý robí, ako sa mu páči, ty konaj tak, ako od teba žiadam.
 Zachovávaj čo najvernejšie regulu.
 Keď zakúsiš nepríjemnos�, mysli na to, čo dobré by si mohla urobiť 
pre človeka, ktorý � spôsobil utrpenie.
 Nezveruj sa ľuďom so svojimi zážitkami
 Mlč, keď ťa napomínajú.
 Nepýtaj sa všetkých na ich názor, ale svojho duchovného vodcu, voči 
nemu buď úprimná a jednoduchá ako dieťa.
 Nedaj sa znechu�ť nevďačnosťou.
 Neskúmaj zvedavo cesty, po ktorých ťa vediem.
 Keď omrzenosť a znechutenie zaklopú na tvoje srdce, utekaj sama 
pred sebou a skry sa v mojom srdci.
 Neboj sa boja, už samotná odvaha často odstraší pokušenie a neod-
važuje sa na nás útočiť.
 Bojuj vždy s hlbokým presvedčením, že ja som pri tebe.
 Neriaď sa citom, lebo on nie je vždy v tvojej moci, ale celá zásluha 
spočíva vo vôli.
 Buď aj v najmenších veciach vždy závislá od svojich predstavených.
 Nesľubujem � pokoj a potechy, ale pripravuj sa na veľké boje.
 Vedzte, že teraz si na javisku a prizerajú sa � celá zem i nebo.
 Bojuj ako ry�er, aby som ťa mohol odmeniť. Nebuď príliš ustrácha-
ná, pretože nie si sama.



2. Veľkonočný týždeň myslava baška

Pondelok
20. 4.
Féria

  † Katarína, Agnesa

Utorok
21. 4.
Féria

ZBP Juraj                                 
 † Margita

Streda
22. 4.
Féria

† Sr. Faustína, Michal †Lucia Smötzerová

Štvrtok
23. 4.

Sv. Vojtecha,         
biskupa a mučeníka

† Helena Kunderová

Piatok
24. 4.
Féria

za farnosť

Sobota
25. 4.

Sv. Marka,           
evanjelistu

† Ľudovít, Jozefína

Nedeľa
26. 4.

TRETIA                    
VEĽKONOČNÁ      

NEDEĽA

† Michal Korl (1. výr.)              
† Jozef, Magdaléna

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

Všetky úmysly svätých omší odslúžim individuálne 
v kostole sv. Bartolomeja v Košiciach – Myslave 

bez účasti veriacich.


