„Večer, když jsem byla v cele, uviděla jsem Pána Ježíše oblečeného do bílých šatů. Jednu ruku měl
pozdviženou k žehnání a druhá se dotýkala šatů na hrudi. Z poodhrnutých šatů na hrudi vycházely
dva velké paprsky: jeden červený a druhý světlý. Mlčky jsem hleděla na Pána, má duše byla naplněna
bázní, ale i velkou radostí. Po chvíli mi Ježíš řekl: Namaluj obraz podle toho, co vidíš, s nápisem: Ježíši,
důvěřuji Ti. Toužím, aby byl tento obraz uctíván nejprve ve vaší kapli a na celém světě. Slibuji, že duše,
která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvlášť
v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. Chci, aby ten obraz, který namaluješ štětcem,
byl slavnostně posvěcen o první neděli po Velikonocích; tato neděle má být svátkem Milosrdenství.“
(22. února 1931, Den. 47-49)
Jsou to slova z Deníčku sv. Faustyny Kowalské (1905-1938). Sv. Faustyna měla zjevení, ve kterých
jí Pán Ježíš předal nové způsoby úcty k Božímu milosrdenství: svátek Božího milosrdenství, obraz,
modlitbu Korunky, Hodinu milosrdenství (každý den od 15 hod.) a šíření úcty k Božímu milosrdenství.

Úcta k Božímu milosrdenství nás vybízí a zároveň uschopňuje k důvěře Bohu.
Obraz není cílem úcty, ale prostředkem k získání milostí, proto se můžete setkat s několika jeho
provedeními. Toto je reprodukce obrazu milosrdného Ježíše od malíře Milivoje Husáka, který
namaloval pro poutní kostel ve Slavkovicích a který v roce 2008 požehnal sv. otec Benedikt XVI.
22. února 2021 uběhlo 90 let od chvíle, kdy Pán Ježíš požádal sv. Faustynu o namalování
obrazu. K výročí jsme připravili tyto obrázky, které byly posvěcené na svátek Božího
milosrdenství, 11. dubna 2021, ve Slavkovicích. Posíláme vám je s prosbou o modlitbu za Boží
milosrdenství pro nás všechny, za církev v ČR a za vývoj a projekty Centra Božího milosrdenství ve
Slavkovicích.
Pokud si přejete poslat více obrázků a materiálů o Božím milosrdenství,
kontaktujte nás na tel. č.: 566 502 850, 774 521 531, email: objednavky@apostol.cz

Korunka k Božímu milosrdenství
(je možné se ji modlit kdykoliv během dne, modlí se na růženci)
Otče náš, Zdrávas Maria, Věřím…
Na velkých zrnkách:
Věčný Otče,
obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Božství
Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista,
na smír za hříchy naše i celého světa.
Na malých zrnkách:
Pro Jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu.
Zakončení: (3x)
Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný,
smiluj se nad námi a nad celým světem.
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