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Maše v prihodnjem tednu
2. VELIKONOČNA NEDELJA, 24.4.
7.00: živi in + farani
         + Terezija PLANKO in vsi njeni umrli
9.00: + Katarina LOKOŠEK, obl., in Andrej
10.30: + Franc KAČIČ in starši
PONEDELJEK, 25..4.,  sv. Marko, evangelist
7.30: +družina, starši Marjeta in Alojz LAPORNIK in Terezija
             RUPAR
          + Marko BELEJ
 9.00: Sv. Katarina: + Jožef KLADNIK
TOREK, 26.4.., sv. Marija, Mati dobrega sveta
19.00: + Anton PRIVŠEK, 30. dan
            + Štefanija ŽIBRET, 8. dan
            + Angela MAVRI, zadušnica
SREDA, 27.4.., sv. Cita, dekla, devica
7.30: + Neža PLAHUTA in mož Martin
           + PAVČNIK, JENČIČ in JECL
ČETRTEK, 28.4., sv. Vital., mučenec
19.00: po namenu
            + Pavel DEŽELAK, 2. obl.
             + Jože HROVAT
PETEK, 29.4., sv. Katarina Sienska, dev., c.erkv. uč.
7.30: +  Pavle URANKAR
19.00: + Franc, Štefanija KLINAR in sorodniki KLINAR
           + Antonija KRAMPUŠEK, zadušnica
SOBOTA, 30.4., sv. Pij V., papež 
10.00 Šmohor: Marija ULAGA, Justina, Miha 
                          GOLOUH, starši ULAGA
19.00: V zahvalo za 90 let življenja  
            + Dragica ŠUSTER
3. VELIKONOČNA NEDELJA, 1. 5.
7.00: živi in + farani
           Neža BAUMKIRHER in vsi njeni umrli
9.00: + Marija GRAČNER
10.30, Marija Gradec: + Ana BELEJ, 20. obl. in Adolf, 
starši BURGERZahvala za krašenje v aprilu vasi Rečica. V maju 

čistijo in krasijo Harje, Lahomno in Stopce.

mojega usmiljenja, izlivam celo morje milosti. 
Naj se mi nihče ne boji približati, čeprav bi bili 
njegovi grehi rdeči kakor škrlat.«
Rožni venec božjega usmiljenja
Ta rožni venec je Gospod Jezus s. Favstini nareko-
val v dneh od 13. do14. septembra 1935, kot moli-
tev za potolažitev božje jeze. Molivci tega rožne-
ga venca darujejo Bogu Očetu »telo in kri, dušo in 
božanstvo« Jezusa Kristusa za odpuščanje svojih 
grehov, grehov svojih bližnjih in vsega sveta; ko 
pa se zedinjajo z Jezusovo žrtvijo, se sklicujejo na 
isto ljubezen, s katero nebeški Oče obdarja svojega 
Sina, v njem pa vse človeštvo.
»Po molitvi tega rožnega venca sem pripravljen 
dati vse, za kar me bodo prosili, če je le skladno 
z mojo voljo. Vse pa, kar ni v skladu z božjo vo-
ljo, ni dobro za človeka, zlasti ne za njegovo več-
no srečo. Tiste, ki bodo molili ta rožni venec, bo 
objelo moje usmiljenje v življenju, zlasti pa ob 
smrtni uri«.
Širjenje časti božjega usmiljenja končno ne po-
trebuje nujno velikih besed, vedno pa krščansko 
naravnanost vere, zaupanje v Boga in vedno večje 
napredovanje v usmiljenju. Zgled takega aposto-
lata je dajala s svojim življenjem s. Favstina.
Poslanstvo s. Favstine je globoko utemeljeno v Sve-
tem pismu in dokumentih Cerkve, posebej izvrstno 
se ujema z okrožnico papeža Janeza Pavla II. Dives 
in misericordia.

Dobri Jezus, tu si postavil prestol svojega usmiljenja,
da bi pomagal grešnemu človeku in ga razveselil.

Iz odprtega SRCA priteka kot iz čistega izvira
tolažba duši in potrtem srcu.

Pred to podobo naj iz človeške duše
nikoli ne preneha vreti čast in slava.

DC (iz Dnevnika svete s.M. Favstine Kowalske)

Plamen sinodalne sveče, 
prižgan v romarski cerkvi 

Marijinega obiskanja v Pe-
trovčah, kaži nam pot na 

vseh naših poteh.



»JEZUS, VATE ZAUPAM«

Pred dobrimi petnajstimi leti sem se prvič srečala 
s podobo usmiljenega Jezusa. Ob pogledu nanjo 
sem bila tako prevzeta, da sem jo še isti dan hotela 
imeti doma. Od tistega časa dalje visi na najbolj 
vidnem mestu v kuhinji nad jedilnim kotom. Moj 
najpogostejši vzklik je: Jezus, vate zaupam
O tej podobi sem hotela izvedeti čim več. Danes 
želim to vedenje podeliti še z vami.
Vzorec te podobe je v videnju, dne 22. februarja 
1931, videla sv. Favstina v svoji celici samosta-
na na Poljskem. Poznamo jo kot glasnico božjega 
usmiljenja, teologi jo uvrščajo v vrsto najpomemb-
nejših mistikov Cerkve. 
Svet je zagledala kot tretji izmed desetero otrok v 
revni in pobožni kmečki družini. Pri krstu je pre-
jela ime Helena. Od otroških let se je odlikovala 
v pobožnosti, ljubezni do molitve, delavnosti in 
ubogljivosti, kakor tudi v veliki tenkočutnosti za 
človeške stiske. Šolo je obiskovala manj kakor tri 
leta. S šestnajstimi leti je zapustila rodni dom, da bi 
se s službo v mestu sama preživljala in pomagala 
staršem. Že pri sedmih letih je zaznala božji klic, 
vendar se starši niso strinjali, da bi šla v samostan. 
V takšnih okoliščinah se je trudila utišati svoj no-
tranji glas, ki ji je očital z besedami: »Kako dolgo 
te bom prenašal in doklej me boš varala?«  To je 
povzročilo, da si je zelo prizadevala najti prostor 
v samostanu. Trkala je na mnoga vrata, a nikjer 
ni bila sprejeta. Šele 1. avgusta 1925 je prestopi-
la prag klavzure v samostanu v Varšavi. V svojem 
Dnevniku je izpovedala: »Zdelo se mi je, da sem 
stopila v rajsko življenje. Iz srca mi je kipela ena 
sama zahvalna molitev.« 
Čez nekaj tednov je doživela močno skušnjavo, da 
bi odšla v drugo skupnost, kjer bi bilo več časa za 
molitev. Tedaj ji je Gospod Jezus  pokazal svoj ra-
njeni in izmučeni obraz ter rekel: »Ti mi boš priza-

dela takšno bolečino, če boš izstopila iz tega reda. 
Semkaj sem te poklical, ne kam drugam, in zate sem 
pripravil velike milosti.«
 V skupnosti je prejela ime s. Marija Favstina. De-
lala je kot kuharica, vrtnarica in vratarica. Na zunaj 
ni nič razodevalo njenega izredno bogatega mistič-
nega življenja. Bila je zbrana in molčeča, povsem 
naravna, zadovoljna, polna dobrohotne, prijazne in 
nesebične ljubezni do bližnjih.
Vse njeno življenje se je osredinjalo po vedno te-
snejšem zedinjenju z Bogom in na požrtvovalno so-
delovanje z Jezusom v delu za reševanje duš. Vso 
globino njenega duhovnega življenja razkriva njen 
Dnevnik.
Strog način življenja in izčrpujoč post, ki si ga je 
sama nalagala, sta oslabila njen organizem. Favstina 
je svoje življenje darovala za grešnike in za rešitev 
njihovih duš, zato je prenašala raznovrstno trpljenje. 
Razvila se je jetika, ki je napadla pljuča in prebavni 
trakt. Ko je dopolnila 33 let, od teh 13 let redovnega 
življenja je v sluhu svetosti umrla 5. oktobra 1938.
O Podobi usmiljenega Jezusa
»Zvečer, ko sem bila 
v celici, sem zagledala 
Gospoda Jezusa v belem 
oblačilu. Ena roka je bila 
dvignjena v blagoslov, 
druga pa se je dotikala 
obleke na prsih. Iz odpr-
tine v obleki  na prsih sta 
izhajala dva velika pra-
mena, eden rdeč, drugi 
bled. Čez nekaj časa mi 
je Jezus rekel: »Naslikaj 
podobo po vzorcu, ki ga 
vidiš, z napisom spodaj: 
Jezus, vate zaupam. Že-
lim, da bi bila ta podoba slovesno blagoslovljena na 

prvo nedeljo po veliki noči; ta nedelja naj bo pra-
znik usmiljenja.«
Vsebina podobe se tesno povezuje z liturgijo te 
nedelje. Podoba torej predstavlja vstalega Od-
rešenika, ki za ceno svojega trpljenja in smrti na 
križu, prinaša ljudem mir z odpuščanjem grehov. 
Pramena krvi in vode, ki izvirata iz Srca, prebode-
nega s sulico, ter s križanjem odprte rane, to oboje 
spominja na dogodke velikega petka. Podoba ne 
predstavlja le božjega usmiljenja, ampak je tudi 
znamenje, ki naj nas opozarja na dolžnost krščan-
skega zaupanja v Boga in na dejavno ljubezen do 
bližnjih.
Na tako pojmovano češčenje podobe, ki temelji na 
krščanskem zaupanju in usmiljenju, je Gospod Je-
zus vezal posebne obljube:
večno zveličanje, velik napredek na poti krščan-
ske popolnosti, milost srečne smrti in vse druge 
milosti, za katere ga bodo ljudje z zaupanjem 
prosili. »Po tej podobi bom delil dušam velike 
milosti, zato naj ima vsakdo dostop do nje.«
Praznik usmiljenja
Izbira prve nedelje po veliki noči za praznik usmi-
ljenja ima globok teološki smisel; kaže na tesno 
povezavo med velikonočno skrivnostjo odrešenja 
in skrivnostjo božjega usmiljenja. To povezavo 
naglaša tudi devetdnevnica z rožnim vencem k 
božjemu usmiljenju, ki se začne na  veliki petek 
pred tem praznikom. »Želim,« je dejal Gospod 
Jezus, »da bi bil praznik usmiljenja pribežališče 
in zavetje vseh, posebej ubogih grešnikov. Duše 
propadajo kljub mojemu bridkemu trpljenju. Da-
jem jim poslednjo možnost rešitve, to je praznik 
mojega usmiljenja. Če ne bodo slavile mojega 
usmiljenja, bodo pogubljene vekomaj. Kdor na 
ta dan pristopi k viru življenja, » je rekel Kri-
stus, »bo deležen popolnega odpuščanja svoje 
krivde in kazni. Na ta dan so odprte globine 


