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2. Veľkonočná nedeľa – nedeľa Božieho
milosrdenstva
Človek túži po pokoji a láske. Vidí že vo svete ho moc niet.
Pýtame sa môžeme niekde načerpať pokoj a dobro. Kde ho
hľadať? V aktivitách, v dobrom jedle, v letnom športe. Je ale
nie trvalé. Pred vyše 85 rokmi sa P. Ježiš zjavil rehoľnej sr.
Faustíne a povedal jej že druhá nedeľa po veľkej noci sa má
sláviť nedeľa Božieho milosrdenstva. V roku 2000 sv. Ján
Pavol II. vyhlásil že druhá nedeľa bude vždy nedeľou Božieho
milosrdenstva.
Aké prisľúbenia dal pán Ježiš sr. Faustíne a cez ňu celému
svetu?
PRISĽÚBENIA PÁNA JEŽIŠA SPOJENÉ SMODLITBOU KORUNKY
Je to nekonečné Ježišovo milosrdenstvo, ktoré tu hovorí a
zároveň je zdrojom takého veľkého prisľúbenia a milosti:
dobrá smrť pre hriešnikov, aj pre tých najväčších, za
podmienky, že sa aspoň raz pomodlia Korunku k Božiemu
milosrdenstvu. Táto potešujúca Ježišova výzva určite vylučuje
akúkoľvek mágiu, pretože Pán hneď pripája k tomuto veľkému
prisľúbeniu nevyhnutnú podmienku získania milosti: dôveru v
Božie milosrdenstvo. Logika je nasledovná: Ježišovým cieľom

je, aby ľudia spoznali jeho milosrdenstvo voči celému svetu
prostredníctvom šírenia úcty k Božiemu milosrdenstvu. Aby
dosiahol tento cieľ, Ježiš chce udeliť veľmi veľa milostí
dušiam, ktoré dôverujú v jeho milosrdenstvo. Všetci chápeme,
že zaistiť dobrú smrť v stave posväcujúcej milosti tomu, kto čo
i len jeden raz odrecitoval Korunku, je neslýchanou milosťou,
ľudsky nepochopiteľnou, ale hodnou nekonečnosti
milosrdenstva, ale len vtedy, ak je recitovaná ako výsledok
dôvery v Božie milosrdenstvo. Modlitba Korunky je teda
prejavom, vonkajším výrazom tejto vnútornej dôvery. Niet
prístupu k Božiemu milosrdenstvu bez dôvery a recitovanie
Korunky k Božiemu milosrdenstvu bez dôvery k tomuto
Milosrdenstvu by bolo bezcenné a nezaistilo by vôbec získanie
milosti dobrej smrti.
Druhý veľký prísľub pre zomierajúcich či agonizujúcich je ešte
významnejší a väčší ako ten prvý. Ježiš dáva totiž prísľub tej
istej milosti obrátenia a odpustenia hriechov aj v prípade, že
zomierajúci resp. agonizujúci človek sa už sám nemôže
korunku modliť. V tom prípade možno obsiahnuť prisľúbenú
milosť vtedy, ak sa prítomní počas jeho agónie budú modliť
Korunku pri jeho lôžku. Ak sa ju pomodlia pri umierajúcom,
získajú pre neho tú istú milosť odpustenia: „Každú dušu,
ktorá sa bude modliť túto korunku, budem v hodine smrti
brániť ako svoju chválu. Ak sa ju pri zomierajúcom
pomodlia druhí, dostanú tie isté odpustky. Keď sa pri
zomierajúcom odrieka táto korunka, zmierňuje sa Boží
hnev a nepochopiteľné milosrdenstvo zaplavuje dušu“ (D
811). Všetky tieto vyjadrenia smerujú jednoznačne k tomu, že
duša dostane milosť návratu do stavu posväcujúcej milosti.
Tretie zvláštne prisľúbenie dopĺňa dve predchádzajúce, je
určené umierajúcim a týka sa tých, čo sú v agónii. Modliť sa ju

môže sám agonizujúci, ak ešte môže, alebo tí, čo sú pri jeho
lôžku.
Korunka Božieho milosrdenstva
(má 5 desiatkov)
Na začiatku:
Otče náš,
Zdravas’ Mária,
Verím v Boha.
Na veľkých zrnkách:
Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho
najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, na odčinenie
našich hriechov i hriechov celého sveta (1-krát).
Na malých zrnkách:
Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s
celým svetom (10-krát).
Na zakončenie:
Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad
nami i nad celým svetom (3-krát).

