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+ Ježišu, dôverujem Ti! 

Veľadôstojný duchovný otče, milí apoštoli Božieho milosrdenstva! 
 

Posielam Vám srdečný pozdrav pre Vás i všetkých apoštolov Božieho milosrdenstva 
vo Vašej formačnej skupine i farnosti. Každého z nás sa dotkla aktuálna situácia šírenia 
sa koronavírusu, a v súvislosti s tým aj naše združenie Faustínum upustilo do mnohých 
aktivít.  

Preto by som Vás chcela informovať, že nateraz je zrušené aj prijatie nových členov 
do združenia, ktoré sa malo uskutočniť 30. mája v Košiciach. Od 26. do 28. júna sme 
v Dolnom Smokovci plánovali duchovné cvičenia (DC), a ak sa situácia nezlepší, aj tento 
turnus bude neaktuálny. O tejto skutočnosti Vás budeme informovať na našej webovej 
stránke www.milosrdenstvo.sk  

V druhom polroku sme chceli zorganizovať aj ďalšie DC a to v Krakove od 23. do 25. 
októbra a v Dolnom Smokovci od 4. do 6. decembra. Uvidíme, aké sú Božie zámery 
a podľa toho prispôsobíme aj naše plány.  

 
Prosím, prijmite moje priania: 

 

Na Veľký piatok budeme znova  

hľadieť na Majstra rozpätého na kríži. 

Na Veľkú sobotu zotrváme v tichu hrobu.  

A potom náš milovaný Pán 

 vstane z mŕtvych!  

Nech toto tajomstvo, na ktorom Majster z hlbín svojho milosrdenstva dáva  

účasť každému z nás aj v tejto mimoriadnej dobe, nás uschopní prijať náš 

každodenný kríž a byť človekom milosrdenstva pre všetkých, zvlášť pre našich 

najbližších.  

Nech veľkonočná radosť preniká a oblaží vaše srdcia! 
 

 
Sr. M. Clareta Fečová 

           zodpovedná za združenie  

                   Faustínum na SR 

Košice, 9. apríl 2020 
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Ježišu, dôverujem Ti! 

 

Drahí apoštoli Božieho milosrdenstva! 

Srdečne Vás pozdravujem zo Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch 

a uisťujem Vás o modlitbách pred obrazom Milosrdného Ježiša a pri relikviách sv. sestry 

Faustíny zvlášť v tomto náročnom čase celosvetovej pandémie.  

Pre viacerých z nás je to skúška viery a dôvery v Boha. Veríme však, že sv. sestra Faustína za 

nás oroduje a Božie milosrdenstvo nás chráni v každej chvíli nášho života. Zoči-voči strachu 

a nepokoju, ktoré sa v nás môžu zrodiť, nech naše srdcia napĺňa nádej plynúca z Ježišových 

slov: „Tvojou povinnosťou je úplná dôvera v moju dobrotu a mojou povinnosťou je dať ti 

všetko, čo potrebuješ“ (Den. 548). Pre nás, apoštolov Božieho milosrdenstva, je to však aj 

výnimočný čas svedectva dôvery v Božiu dobrotu a lásku, a preukazovania milosrdenstva 

blížnym rozličným spôsobom. Viem, že viacerí z vás slúžia chorým a pomáhajú starším. 

Modlime sa za vás, aby vám Pán Boh pomáhal svojou milosťou.  

V tomto neľahkom období sme mnohí doma, vzhľadom na obmedzenia zo strany štátu. Je to 

pre nás príležitosť preukazovať milosrdenstvo modlitbou. Som presvedčená, že viacerí z vás to 

tak robia a modlia sa často korunku Božieho milosrdenstva. Vďaka tejto modlitbe približujeme 

ľudstvo k Bohu (porov. Den. 929). Vieme tiež, že hodina milosrdenstva je výnimočným časom 

milosti. Stretávajme sa teda každý deň o 15:00 hod. v duchu pri kríži a takto spoločne, 

zjednotení v modlitbe, ako rodina apoštolov Božieho milosrdenstva, vyprosujme Božie 

milosrdenstvo pre svet. Prosme predovšetkým o to, aby Božie milosrdenstvo v tomto čase 

pandémie zvíťazilo v srdciach zomierajúcich, a tých, čo sú ešte ďaleko od Boha. Našou 

modlitbou a duchovnými obetami, ktorých máme teraz neúrekom vzhľadom na početné 

obmedzenia, môžeme obsiahnuť všetky kontinenty a zachraňovať duše pre večnosť.  

V situáciu v ktorej sa nachádzame, a ktorá nám nedovoľuje stretávať sa, vás chcem srdečne 

pozvať navštíviť našu internetovú stránku www.faustinum.pl/sk, na ktorej pre vás 

v slovenskom jazyku pripravujeme viac článkov než doposiaľ. Počas veľkonočného trojdnia 

sme pre vás pripravili krátke videá s rozjímaniami na každý deň. Buďte s nami! Nech táto 

webová stránka slúži vašej formácii a zároveň nech je prostriedkom na nový druh našich 

stretnutí.  

S darom modlitby  

 

Sr. Miriam Janiec 
Predsedníčka združenia Faustínum 

Krakov, 7. apríla 2020 

http://www.faustinum.pl/sk


 

 

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za 

zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to 

povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána.  

         (Jn 20, 19-20) 

 

 

Drahí apoštoli Božieho milosrdenstva! 

Blížia sa veľkonočné sviatky, kedy budeme prežívať radosť z Ježišovho zmŕtvychvstania. 

Veríme, že to, čo sa stalo vo Večeradle v ten prvý deň týždňa, zakúsime aj my. Veríme, 

že zmŕtvychvstalý Pán príde aj do našich domácností, rodín a spoločenstiev a povie to, 

čo kedysi apoštolom: „Pokoj vám”. Ukáže nám svoje rany a uistí nás o svojej láske, od 

ktorej nás nič nemôže odlúčiť, ani utrpenie a smrť.  

 

Z celého srdca Vám a Vašim rodinám želáme hlboké stretnutie so živým Ježišom, a nové 

zakúsenie jeho milosrdnej lásky i pokoja, ktorými chce naplniť naše srdcia. Nech toto 

stretnutie a zakúsenie jeho živej prítomnosti premení nás, naše rodiny aj spoločenstvá. 

Nech sa aj my, podobne ako učeníci presvedčíme, že Pán naozaj JE a ŽIJE UPROSTRED 

NÁS!  

 

Uisťujeme Vás a Vaše rodiny o našej modlitbe. 

S veľkonočnou radosťou v srdci 

 

sr. Miriam Janiec KMBM 

predsedníčka združenia Faustínum 

zo spolusestrami  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Novéna pred Nedeľou Božieho milosrdenstva 2020 

Na Veľký piatok začíname novénu pred Nedeľou Božieho milosrdenstva. Pán Ježiš prosil  

sv. Faustínu, aby sa takto pripravila na deň, v ktorom uctievame Boha v tajomstve jeho 

nepochopiteľného milosrdenstva. „V tejto novéne udelím dušia všetky milosti“ (Den. 796), 

prisľúbil Ježiš apoštolke Božieho milosrdenstva.  

Novéna pozostáva z modlitby korunky Božieho milosrdenstva počas deviatich dní. Pre lepšie 

prežitie tejto novény odporúčame rozjímať o slovách, ktoré Pán Ježiš hovoril sv. Faustíne (Den. 

1209 – 1229). Každého z vás povzbudzujeme, aby ste sa takto duchovne pripravili na slávenie 

Nedele Božieho milosrdenstva. Na našej stránke www.milosrdenstvo.sk nájdete celý text 

novény.  
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