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OBRAZ BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
( DRUHÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ )

Slova Pána Ježíše:
"Prostřednictvím tohoto obrazu budu duším udílet mnoho milostí. Proto ať je všem
PŘÍSTUPNÝ." (Deníček 570) /str. 267/
"Kdo že z lidí o něm ví? - Nikdo. ...
...toužím, aby ten obraz byl o první neděli po Velikonocích slavnostně posvěcen a
aby byl veřejně uctíván, aby se to mohla každá duše dozvědět." (Deníček 341) /str.179/

- církevně schválený a ustanovený svátek papežem Janem Pavlem II. na přání
Pána Ježíše Krista ve zjevení sestry Faustyny Kowalské, která byla v roce 2000 svatořečena

Příprava:

PŘÍPRAVOU JE NOVÉNA, KTERÁ SPOČÍVÁ V MODLITBĚ

KORUNKY K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

"Chci, aby o první neděli po Velikonocích byl ten obraz veřejně vystaven." (Deníček 88)
"...chci, aby ten obraz, který namaluješ štětcem, byl slavnostně posvěcen o první
neděli po Velikonocích; tato neděle má být svátkem Milosrdenství. (Deníček 49) /str.52/
"...řekni zpovědníkovi, ať je ten obraz vystaven v kostele... (Deníček 580) /str. 267/
Přislíbení ve slovech Pána Ježíše:
"...slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne..." (Deníček 48) /str.51/
"Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvlášť v hodině smrti. Já sám
ji budu bránit jako svou slávu." (Deníček 48) /str.51/

(ZAČÍNÁ NA VELKÝ PÁTEK, TRVÁ DEVĚT DNÍ)
Přislíbení:

(Deníček 796)

ÚPLNÉ ODPUŠTĚNÍ VIN A TRESTŮ

(Deníček 699)

(stejné milosti, které dostaneme pouze ve svátosti křtu)
(Deníček 300)
VŠICHNI, DOKONCE I TI, KTEŘÍ SE OBRÁTÍ AŽ V TENTO DEN, MOHOU
VYPROSIT VŠECHNY MILOSTI SHODNÉ S VŮLÍ BOŽÍ
Podmínky:

"Prostřednictvím tohoto obrazu budu duším udílet mnoho milostí." (Deníček 570) /str. 267/

(Deníček 699)

SVATÁ ZPOVĚĎ dobře vykonaná
(Deníček 1109)
SPLNĚNÍ PODMÍNEK milosrdenství (DŮVĚRA A SKUTEK)
(Deníček 1059) (Deníček742)
SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ v tento den
(Deníček 1109)
ÚCTA OBRAZU "BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ"
(Deníček742)

Slova Pána Ježíše:" Toužím, aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro
všechny duše a zvlášť pro ubohé hříšníky. V tento den je otevřeno
nitro mého milosrdenství; celé moře milostí vylévám do duší, které
se ke zdroji mého milosrdenství přiblíží. Duše, která přijme svátost
smíření a svaté přijímání,dosáhne úplného odpuštění vin a trestů
v tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí
milosti; ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat." (Deníček 699) /str.311/

"Mé milosrdenství skrze toto dílo působí v duších." (Deníček 1379) /str. 510/
"Ach, kdyby hříšníci znali mé milosrdenství, nehynulo by jich tolik. (Deň.1396) /str.515/
"... dávám lidstvu poslední prostředek záchrany..." (Deníček 998) /str. 403/
Karmelitánské nakladatelství: Faustyna Kowalská - Deníček - Boží Milosrdenství v mé duši

www.abcsvatych.com/korunka.html
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KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

Novéna (modlitba Korunky po 9 dní):

(MODLÍ SE NA BĚŽNÉM RŮŽENCI)
- Pán Ježíš nadiktoval tuto Korunku sestře Faustyně ve Vilně r. 1935

- " i kdyby byl hříšník sebevíc zatvrzelý, jestliže se jen jednou pomodlí tuto Korunku
dosáhne u mého nekonečného milosrdenství milost.
Začátek:

Otče náš,...; Zdrávas Maria,...; Věřím v Boha,...

Na velkých zrnkách:

Věčný Otče, obětuji ti Tělo a Krev, Duši i Božství
Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista
na smíření za hříchy naše i celého světa. (1x)

- Pán Ježíš řekl, že se má modlit KORUNKA po devět dní před svátkem Milosrdenství
jano NOVÉNA k Božímu Milosrdenství
(Deníček 796)
Každý den se modlí:

KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

Začátek:

VELKÝ PÁTEK

Počet dní:

9 dní

Slova Pána Ježíše:
"V této novéně udělím duším veškeré milosti." (Deníček 796)

Na malých zrnkách:

Pro Jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám
i k celému světu. (10x)

HODINA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
Na závěr:

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se
nad námi a nad celým světem. (3X)
(Deníček 474-476)
- modlitba této KORUNKY je též skutek milosrdenství, což je jedna z podmínek
získání milostí na svátek Božího Milosrdenství (je modlitbou za lidstvo na zemi a
za duše v očistci !!!); modlí se jako novéna - příprava na svátek Milosrdenství
Přislíbení:
Slova Pána Ježíše: "Duše, které se tuto korunku budou modlit, obejme mé
milosrdenství v životě , ale zvláště v hodině smrti." (Deníček 754) /str.327/
"...stejné výsady dosahují umírající, když se ji druzí u nich pomodlí..." (Deň.811) /str.344/
"Napiš, že když se tuto korunku budou modlit u umírajících, postavím se mezi Otcem
a umírající duší ne jako spravedlivý soudce, ale jako milosrdný spasitel." (Deň.1541)
" Skrze modlitbu této KORUNKY rád dám všechno, o co mě budou prosit,...,bude-li
to ... ve shodě s Mou vůlí." (Deníček 1541) /str. 563/
"...nitro mého milosrdenství je pohnuto vůči těm, kdo se korunku modlí." (Deníček847)
/str. 356/

"lidstvo se ke mně přibližuje modlitbou té korunky... (Deníček 929) /str.383/

Pán Ježíš touží, aby každý den byla uctěna chvíle, kdy umíral na kříži:

15°° h
Slova Pána Ježíše:
" Kdykoliv uslyšíš, jak hodiny odbíjejí třetí, celá se ponoř do Mého Milosrdenství,
veleb je a oslavuj...je to hodina velkého milosrdenství pro celý svět. (Deníček 1572)
/str. 573/
"... ponoř se do modlitby tam, kde jsi alespoň na okamžik. (Deníček 1572) /str. 574/
Přislíbení ve slovech Pána Ježíše:
"... v tuto hodinu nic neodmítnu duši, která mě prosí pro mé utrpení... (Deníček 1320)

