
Korunka Božieho milosrdenstva. 

 
Táto modlitba je Božím darom pre naše časy. Je jednou z foriem úcty k Božiemu Milosrdenstvu,  ktoré zanechal 

Pán Ježiš sestre Faustíne. Spája sa s ňou 14 zjavení, a tak patrí medzi najhodnotnejšie formy úcty k Božiemu 

Milosrdenstvu. S modlitbou Korunky sa spája niekoľko prisľúbení pána Ježiša pre všetkých, ktorí sa ju budú 

modliť s veľkou dôverou, vytrvalosťou a stálosťou. Touto modlitbou si môžeme vyprosiť takmer všetko i keď 

nie hneď, a musí to byť v súlade s Božou vôľou. 

Ako vznikla táto modlitba? 

Sestra Faustína  mala 13. septembra 1935 večer vo svojej cele vo Vilniuse videnie anjela, ktorý prichádzal na 

svet ako vykonávateľ Božieho hnevu za naše hriechy trestať zem. Sestra Faustína prosí anjela, aby počkal 

s vykonaním trestu, že ľudstvo bude robiť pokánie. Keď však prichádza pred Svätú Trojicu, neodvažuje sa opäť 

vysloviť prosbu, až keď od pána Ježiša dostáva veľkú milosť a vnuknutie slov Korunky. Modlí sa  s veľkou 

pokorou a vrúcnosťou a prosí o zmilovanie sa nad ľudstvom. Anjel ostáva bezbranný, nemôže vykonať 

zaslúžený trest za Boží hnev. Na druhé ráno, keď setra Faustína prichádza do kaplnky, pán Ježiš je vysvetľuje, 

ako sa bude modliť túto modlitbu. Sestra Faustína o tom, čo jej povedal Pán Ježiš, v Denníčku píše: “Vždy, keď 

vojdeš do kaplnky, pomodli sa hneď modlitbu, ktorú som ťa včera naučil” a  potom  jej ďalej hovorí:“ Táto 

modlitba je na uzmierenie môjho hnevu. Budeš sa ju modliť deväť dní na obyčajnom ruženci nasledujúco: 

Najprv sa pomodlíš jeden Otče náš, Zdravas Mária a Verím v Boha. Potom na zrnkách Otčenáša budeš hovoriť 

nasledujúce slová: 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. Na zrnkách Zdravasov budeš hovoriť 

nasledujúce slová: Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Na zakončenie sa 

pomodlíš trikrát tieto slová: Svätý Bože, Svätý mocný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým 

svetom“ 

Táto modlitba je určená pre spoločné i individuálne modlenie sa, ale nikdy sa nemá zamieňať množné číslo za 

jednotné(teda vždy na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta,... maj milosrdenstvo s nami i s celým 

svetom), aj keď sa modlíme sami. Modlíme sa vždy nielen za seba, ale za všetkých, za celý svet, za všetkých 

žijúcich i zomrelých, za všetky duše v očistci. Je to úkon obetavej lásky – skutok Milosrdenstva, ktorý je 

nevyhnutný pre jeho získanie. Pri tejto modlitbe sa robí aj veľa chýb pridávaním slov napr. Sláva Otcu i Synu 

i Duchu Svätému, ... po Verím v Boha, alebo inde, alebo iných slov, ale to už robí s Korunky inú modlitbu, nie 

tú, ktorú nám zanechal Pán Ježiš cez Sestru Faustínu. 

Teologický význam Korunky objasňuje kňaz a profesor Ignác Rožycky a hovorí. Odriekajúc túto korunku, 

obetujeme Bohu Otcovi Telo, Krv, Dušu i Božstvo Ježiša Krista, Božieho Syna to znamená jeho Božskú osobu a  

jeho človečenstvo, nie však samu Božiu prirodzenosť, ktorá je spoločná pre Otca, Syna i Ducha Svätého a ako 

taká, nemôže byť teda obetovaná.  

Toto viedlo k mnohým teologickým sporom v Cirkvi. Napr. kňaz Vincent Granat, rektor Katolíckej Univerzity 

v Lubline usudzoval, že Korunka nemôže pochádzať od Boha a mať nadprirodzený pôvod, práve pre to, že 

nemožno obetovať Božstvo, ktoré je to isté pre Boha Otca i Syna i Ducha Svätého a nemôže byť odčinením za 

hriechy, lebo Boh hriechy odpúšťa, a nemôže byť teda obetou odčinenia. Profesor a kňaz Ignác Rožicky dal na 

túto spornú teologickú  formulu vysvetlenie a hovorí, že nemožno vytrhávať jedno slovo z celého kontextu: 

...Telo, Krv, Dušu i Božstvo. čo znamená celého Ježiša Krista, jeho osobu, jeho ľudskú prirodzenosť. Samotné 

božstvo, božská prirodzenosť  je jedna a to istá pre Boha Otca i Syna a preto nemôže byť obetou.  

Takáto formulácia sa ale nezjavila prvýkrát v tejto Korunke, ale bola v Cirkvi používaná a uznaná už skorej 

v eucharistickom a kristologickom kontexte. Najdôležitejším a najslávnejším je kontext - dogmatická definícia 

eucharistickej prítomnosti celého Ježiša vyjadrená v Tridentskom Koncile(v 16.st.).  

Tridentský koncil vyhlásil, že po premenení chleba a vína vo svätej Eucharistii je prítomné telo a krv spolu s 

dušou a božstvom nášho Pána Ježiša Krista, a teda celý Kristus, a to opravdivo (vere), skutočne (realiter) a 

podstatne (substantialiter) pod spôsobmi viditeľných vecí. Odvolávajúc sa na Ježišove slová, že to, čo dal svojím 

učeníkom pri Poslednej večeri, je naozaj jeho telo a krv, koncil vysvetľuje: „Konsekráciou chleba a vína nastáva 

premena celej podstaty chleba na podstatu Kristovho tela, nášho Pána, a celej podstaty vína na podstatu jeho 

krvi. 

Táto formulácia je tiež v modlitbe, ktorú nadiktoval anjel deťom vo Fatime v roku 1916  a toto zjavenie bolo 

Cirkvou uznané. Jej obsah je takýto : „ Najsvätejšia trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, hlboko sa ti klaniam a 

obetujem ti predrahé telo, krv, dušu a Božstvo Ježiša Krista prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta na 

odprosenie za všetky potupy, svätokrádeže a nevšímavosti, ktorými ho ľudia urážajú. Skrze nekonečné zásluhy 

jeho Najsvätejšieho srdca a Nepoškvrneného srdca Panny Márie prosím ťa za obrátenie biednych hriešnikov. K 

Fatimským zjaveniam Cirkev zaujala postoj.a v roku 1930 biskup Leira uznal ich nadprirodzený pôvod a 

dodatočne ich potvrdili aj pápeži počnúc Piom XII. až po Jána Pavla II. 

 Pri vyslovovaní slov“...obetujem Ti Telo i Krv Dušu i Božstvo...  sa spájame s obetou kríža, s obetou Ježiša 

Krista, ktorý bol obetovaný ako Baránok za nás,, aby nás všetkých vykúpil a aby sme mohli byť spasený. Ako 

píše svätý Pavol v liste Efezanom.: Kristus vydal seba samého za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône. Utiekame 



sa teda k najsilnejšiemu motívu, kvôli ktorému môžeme byť u nebeského Otca vždy vyslyšaný. Cez úkon 

obetovania Bohu Otcovi jeho Syna, realizujeme i všeobecné kňažstvo veriacich, na ktorom sa zúčastňuje každý 

kresťan od prijatia sviatosti Krstu a Birmovania. 

Slovami: Večný Otče obraciame sa k Bohu Otcovi, ktorý obetovaním svojho najmilšieho Syna vyjadril svoju 

nekonečnú lásku k nám a plnosť svojho Božieho Milosrdenstva.  

Slová: Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom vyjadrujú našu prosbu 

o milosrdenstvo a zmilovanie sa nad nami pre zásluhy umučenia a smrti Ježiša Krista, čo vyjadruje najhlbší 

prejav Božej nekonečnej lásky k nám. Slová s nami i s celým svetom zdôrazňujú spoločenský charakter 

modlitby, zahrňujúc všetkých, ktorí potrebujú Božie Milosrdenstvo. Sú tiež vyjadrením prosby modliaceho sa za 

seba i za všetkých, za ktorých sa chce a má modliť. Tieto slová akoby hovorili, nech toľko námahy a bolesti 

nevyjde nadarmo. 

Pán Ježiš prikázal Sestre Faustíne neustále sa modliť túto Korunku za hriešnikov a aj  za tých, ktorí sú 

v nebezpečenstve hriechu. Sestre Faustíne povedal: Táto modlitba bude veľkou pomocou na získanie milostí. 

Modlitbou Korunky si môžeme vyprosiť všetko, no nie hneď, keď sa raz pomodlíme a musí to byť v súlade 

s Božou vôľou. Len v prípade milosti dobrej smrti, nám to Ježiš prisľúbil hneď. Aj sestra Fustína niekedy sa dlho 

modlila na nejaký úmysel. Napr. keď prosila o dážď modlila sa niekoľko hodín, ale  napr. na odvrátenie búrky sa 

pomodlila len raz. V Denníčku(1731) nachádzame: Dnes ma zobudila veľká búrka, zúril víchor a dážď, akoby sa 

roztrhli mračná, každú chvíľu udierali blesky. Začala som sa modliť, aby búrka nespôsobila žiadnu škodu, vtom som 

počula slová: „Pomodli sa tú korunku, ktorú som ťa naučil a búrka prestane. "Hneď som sa začala modliť tú korunku a 

ešte som ani neskončila a búrka náhle prestala. Počula som slová: „Ňou vyprosíš všetko, ak to, o čo prosíš, bude 

v zhode s mojou vôľou 

Pri zomierajúcich stačilo, keď sa pomodlila raz, inokedy duša potrebovala viackrát, aby zopakovala modlitbu.  

Z denníčka(Den. 1035): Dnes večer zomieral istý človek, ešte mladý, ale strašne sa trápil. Začala som sa modliť 

zaňho korunku, ktorú ma naučil Pán. Pomodlila som sa celú, ale koniec sa predlžuje. Chcela som začať Litánie ku 

všetkým svätým, ale náhle som počula slová: „Modli sa tú korunku." Pochopila som, že tá duša potrebuje veľkú 

pomoc modlitby a veľké milosrdenstvo. Zavrela som sa do svojej izolačky, padla som krížom dolu tvárou pred 

Bohom a zobrala som milosrdenstvo pre túto dušu. Vtom som pocítila veľký Boží majestát a veľkú Božiu 

spravodlivosť. Triasla som sa od zdesenia, ale neprestávala som pokorne prosiť Boha o milosrdenstvo za túto 

dušu. Sňala som si krížik zo svojich pŕs, sľubný krížik položila som ho na prsia zomierajúceho. Povedala som 

Pánovi: „Ježišu, pozri sa na túto dušu s takou láskou, s akou si pozrel na moju zápalnú obetu v deň večných 

sľubov, a mocou prisľúbenia, ktoré si mi dal pre umierajúcich, ktorí budú vzývať Tvoje milosrdenstvo, stoj pri 

ňom, nech sa prestane trápiť a skoná pokojne. Ó, ako veľmi sa musíme modliť za umierajúcich, využívajme 

milosrdenstvo, kým je čas zľutovania. 

Korunka Božieho Milosrdenstva bola známa už v 19.storočí. Sestry Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva sa ju 

modlili večer po spytovaní svedomia a žalme 129 a pri modlitbe k Anjelovi strážcovi o ochranu pred hriechom 

a Zlým. Modlili sa najprv Otče náš, potom Zdravas Mária a potom na veľkých zrnkách odriekali  Pane Ježišu Kriste, 

ktorému nie je nemožné, aby sa nezľutoval nad tými, ktorý žobrú o Tvoje Milosrdenstvo, zmiluj sa nad nami a na 

malých zrnkách Ó môj Ježišu milosrdenstvo a na konci desiatku Sláva Otcu... a nakoniec Otče náš, Zdravas Mária 

a Verím v Boha. 

Novú Korunku k Božiemu Milosrdenstvu, ktorú dostala sestra Faustína od Ježiša, sa modlila najprv sestra Faustína len 

sama, ale neskôr bola aj za Matkou generálnou Predstavenou a predniesla jej Ježišovu žiadosť, aby sa ju modlili Sestry 

v Kongregácii na odčinenie Božieho hnevu.. Matka generálna Predstavená prisľúbila nájsť na to vhodnú príležitosť pri 

adorácii, aj keď Korunka vtedy ešte nebola Cirkvou schválená. Aby sa ju mohli Sesty Kongregácie modlievať bolo 

potrebné dať vytlačiť nejakú knižočku s modlitbami,. a tak kňaz Michal Sopočko dal vytlačiť brožúrku s modlitbami, 

litániami a novénou k Božiemu Milosrdenstvu s názvom Kristus Kráľ Milosrdenstva a obrázky s Obrazom 

milosrdného Ježiša a s modlitbou Korunky.  

Profesor Sopočko v liste Sestre Faustíne píše: “Plánujem dať vytlačiť Obrázok Božeho Milosrdenstva ak mi dá 

arcibiskup dovolenie. Spomínam si, že ste mi hovorili o novéne či korunke, alebo o nejakej inej modlitbe, ktorú Vás 

naučil Pán Ježiš. Chcel by som ju dať na zadnú stranu obrázku, aby som takto povzbudil väčšie množstvo ľudí 

k dôvere voči Božiemu Milosrdenstvu a ešte k väčšej úcte k Pánu Bohu.“  

Knižočku a obrázky rozdávali všetkým, ktorý prichádzali do Kongregácie. Po smrti Sestry Faustíny sa šírenie úcty 

k Božiemu Milosrdenstvu rozšírilo a obrázky Milosrdného Ježiša s modlitbou Korunky sa hlavne počas vojny posielali 

vojakom, väzňom, do koncentračných táborov a rozdávali sa na aj vrátnici ľuďom, ktorí tam prichádzali.   Keď ľudia 

nemohli zohnať obrázok s Korunkou, prepisovali ju ručne, alebo učili sa ju naspamäť. Počas vojny ju  v hojnom počte 

vydávali sestry sv Felixa Kantalicia(feliciánky) a  kňazi mariani v USA v poľskom, anglickom, a v Mexiku v  

španielskom  jazyku.   

S modlitbou Korunky je spojených niekoľko prisľúbení Pána Ježiša, ktoré nám dal cez Sestru Faustínu. 

Ako podmienku splnenia prisľúbení určil dôveru, vytrvalosť a stálosť v modlitbe tak ako to je v Evanjeliju podľa sv. 

Lukáša(18.1) „Treba sa stále modliť a neochabovať“  

V septemberi 1936 sestra Faustína napísala do Denníčka(687) o prísľubení Pána Ježiša toto:  



V istej chvíli, keď som prechádzala chodbou do kuchyne, som počula v duši slová: „Modli sa neustále túto 

korunku, ktorú som ťa naučil. Ktokoľvek sa ju bude modliť, dosiahne v hodine smrti veľké milosrdenstvo. Kňazi 

ju budú podávať hriešnikom ako poslednú záchranu. Hoci by bol hriešnik najzatvrdilejší, ak sa len raz pomodlí 

túto korunku, dosiahne milosti z môjho nekonečného milosrdenstva. Túžim, aby celý svet poznal moje 

Milosrdenstvo. Dušiam, ktoré dôverujú môjmu milosrdenstvu, túžim udeliť nepochopiteľné milosti." 

Ďaľším prisľubením Pána Ježiša, ktoré nachádzame v Denníčku a ktoré sa spája s prísľubom dobrej smrti je 

„Duše, ktoré sa budú modliť túto korunku, zahrnie moje milosrdenstvo v živote a zvlášť v hodine smrti."(Den.754) 

V decembri 1936, keď sa Sestra Faustína modlila, začula hlas: „Ó, aké veľké milosti udelím dušiam, ktoré sa budú 

modliť túto korunku. Hlbiny môjho milosrdenstva sa dávajú do pohybu pre tých, ktorí odriekajú túto korunku. Zapíš 

si tieto slová, dcéra moja. Hovor svetu o mojom milosrdenstve, nech celé ľudstvo pozná moje nepreniknuteľné 

Milosrdenstvo. Je to znamenie posledných časov, po ňom príde deň spravodlivosti. Kým je čas, nech sa utiekajú k 

prameňu môjho milosrdenstva, nech načierajú krv a vodu, ktorá pre nich vytryskla(Den.848) 

Ďaľšie prisľúbenie, ktoré nám Pán Ježiš zanechal a súvisí so smrťou nám odovzdal, keď sa Sestra Fausína 

modlila za zomierajúcu a modlitbou duša dostala milosť.: “ Každú dušu, ktorá sa pomodlí túto korunku, budem v 

hodine smrti brániť ako svoju chválu. Ak sa ju pri zomierajúcom pomodlia druhí, dosiahnu tie isté odpustky. Keď 

sa pri zomierajúcom budú modliť túto korunku, uzmieri sa Boží hnev a nepochopiteľné milosrdenstvo zaplaví 

dušu. Pohne sa vnútro môjho milosrdenstva pre bolestné umučenie môjho syna."(Den. 811) 

22. mája 1937 , keď bolo veľké sucho a Faustína videla rastliny prahnúce po vode, predsavzala si modliť sa 

korunku tak dlho, kým Boh nezošle dážď. Modlila sa nepretržite tri hodiny na tento úmysel a naskutku k večeru 

sa nebo pokrylo mrakmi a na zem padal hustý dážď. Ježiš tak dal svojej tajomníčke najavo, že touto modlitbou 

sa dá vyprosiť všetko. 

Ak sa budeme s dôverou modliť túto modlitbu, Pán Ježiš prisľúbil, že si môžeme vyprosiť všetky milosti. Sestre 

Faustíne hovorí: Dcéra moja, povzbudzuj duše, aby sa modlili korunku, ktorú som ti odovzdal. Keď sa budú modliť túto 

korunku, rád im dám všetko, o čo ma budú prosiť. Keď sa ju budú modliť tvrdošijní hriešnici, naplním ich duše 

pokojom a hodina ich smrti bude šťastlivá. Napíš to kvôli utrápeným dušiam. Keď duša uvidí a spozná ťarchu svojich 

hriechov, keď sa jej pred očami zjaví celá priepasť biedy, do ktorej je ponorená, nech nezúfa, ale nech sa s dôverou 

vrhne do náručia môjho milosrdenstva ako dieťa do objatia milovanej matky. Tieto duše majú prednosť v mojom 

ľútostivom srdci, ony majú väčší nárok na moje milosrdenstvo. Povedz, že žiadna duša, ktorá vzývala moje 

milosrdenstvo, sa nesklamala ani nebola zahanbená. Mám zvláštne zaľúbenie v duši, ktorá dôveruje mojej 

dobrotivosti. Napíš, že keď sa túto korunku budú modliť pri zomierajúcich, postavím sa medzi otca a zomierajúcu 

dušu nie ako spravodlivý sudca, ale ako milosrdný Spasiteľ." 

Modlitba Korunky je známa a rozšírená na celom svete. Môžeme sa ju modliť kedykoľvek, nemusíme ju spájať len 

s Hodinou Milosrdenstva. Ján Pavol II v Encyklike Dives in Misericordia píše“ Cirkev v žiadnom čase  v žiadnej 

dobe... nesmie zabúdať na modlitbu, úpenlivé volanie o Božie Milosrdenstvo proti mnohonásobnému zlu, ktoré 

zaťažuje ľudské pokolenie a hrozí mu... 

Michal Sopočko nazýva modlitbu kľúčom k Božiemu Milosrdenstvu a tvrdí, že proti našej snahe Boh neudeľuje svoje 

milosti. Keď sa z nášho srdca vyrve ston, prosba, vzdych a smerujú k Všemohúcemu, vtedy sa bezodkladne vystiera 

jeho ruka k nám, dvíha nás, vytrháva z tône, ukrýva i zachraňuje. Odveky plán nášho šťastia sa rozvíja a napĺňa 

v modlitbe. 


