
Nedelja Božjega usmiljenja 

Pripravila: Milena Svetlin Štefe 

 

Danes je nedelja » Božjega Usmiljenja« 

Ali veste kako je nastala ta pobožnost? Po zaslugi svete sestre 

Favstine Kowalske. Že kot otrok je bila poslušna Jezusu. Bog 

izbere preproste osebe in jim zaupa posebne naloge.  

 

 

 

Favstina Kowalska se je rodila 25. avgusta 1905 v revni kmečki 

družini kot tretji od desetih otrok.  Pri krstu je dobila ime Helena, 

kasneje kot redovniški ime Favstina. 

 

 

Ko je bila stara sedem let je šla v cerkev. Tam je slišala  Jezusa, 

ki jo je povabil naj se odloči za pot svetosti: »Zaupal ti bom 

posebno nalogo«. 

 

                                

Pri devetih letih je šla prvem svetem obhajilu. Doživela je milost, 
čutila je, kako je Jezus povezan z njo v evharistiji.  
Po prejemu svetega obhajila je veliko časa molila. Sveto obhajilo 
in češčenja Jezusovega Svetega Rešnjega telesa, so bili zanjo 
pomembni, slovesni.  
 

 

                              

Pri 15 letih je prvič prosila starše, da bi šla v samostan, vendar ji 

starši tega niso dovolili.  

Še vedno je v sebi čutila klic naj se posveti Bogu, zato je pri 17 

letih ponovno prosila starše, naj ji dovolijo iti v samostan, vendar 

njena prošnja je ponovno bila neuslišana. 

 

             



Pri 18 letih je šla s sestro na ples, kjer, je imela videnje. Jezusa. 

Ta ji je rekel: "Do kdaj te bom prenašal in doklej me boš varala?"  

Takoj je odšla iz zabave in šla je v cerkev molit. Tam ji je Jezus rekel 

naj gre v Varšavo. 

 

 

Avgusta 1925 je bila sprejeta v samostan Kongregaciji sester Božje 

Matere Usmiljenja v Varšavi. 

 

 

 

Januarja 1926 je odpotovala v Krakov in začela noviciat. 30. aprila 
1930 je kot sestra Marija Favstina prejela redovno obleko.  

 

 

 

  

Delala je preprosta opravila: v kuhinji, v samostanski pekarni, 
skrbela za vrt. Svojo delo je opravljala z veliko ljubeznijo. 

Jezus je dejal, vse kar delamo iz ljubeznijo je darovanje Bogu.  

 

 

 

Velikokrat je bila izčrpana zaradi naporov. Svoje trpljenje je združila 
z Jezusovem trpljenju na križu. Ves svoj napor je darovala Bogu v 
zameno vse duše, ki žalijo Boga. 

 

 

Nekega dne je prišel lačen berač v samostan. Dala mu je topel 
obrok in berač se ji je zahvalil. Povedal ji je, da je prišel, ker so mu 
drugi berači povedali, da je zelo prijazna do njih in da jim rada 
pomaga. Ko je odšel je sestra Favstina je prepoznala, da je v 
resnici berač bil Jezus. 

 

 

 



 

Jezus se je prikazoval v njeni celici. K njej je prihajal s prošnjo, 
da bi razširila pobožnost Božjega usmiljenja. Najprej v 
samostanu potem pa vsem celem svetu.   

 

 

 

22. februarja 1931 je videla Jezusa v belem oblačilu. Ena roka je 
bila dvignjena v blagoslov, druga pa se je dotikala obleke na 
prsih. Iz odstrte obleke na prsih sta izhajala dva velika pramena 
žarkov, eden rdeč, drugi bel.  

 

 

»Naslikaj podobo po vzorcu, ki ga vidiš, z napisom: Jezus, vate 
zaupam. Žarki predstavljajo kri in vodo, ki sta privreli iz globine 
mojega usmiljenja takrat, ko je sulica prebodla moje umirajoče 
Srce na križu. Beli žarki predstavljajo vodo, ki očisti dušo, rdeči 
pa so kri, ki daje duši novo življenje. Ti žarki bodo ščit za dušo 
pred pravičnostjo mojega Očeta. Srečni tisti, ki živijo v tem   
zavetju, kajti Božja pravičnost jih tam ne bo dosegla.« (odlomek 

iz njenega dnevnika) 

 

Jezus ji je rekel: »Rad bi to podobo predstaviš prvo nedeljo po 
Veliki noči. Naj to bo nedelja praznik usmiljenja«.  

Sporočilo Božjega Usmiljenja, Bog nas ima rad, vsakega od nas 
in nas odpušča. Bog Oče je svojo ljubezni razodel, ko je poslal 
svojega Sina Jezusa na zemljo, da bi za nas umrl na križu. On 
je vedno pripravljen odpustiti, če ga le prosimo. 

 

 

Vse, kar ji je Jezus govoril je zapisala v zvezkih, ki poznamo 
»Dnevnik sestre Favstine Kowalske. 

Tam je molitev Rožnega venca Božjega Usmiljenja. 

 

 

 

 

Zdravje se ji je zelo poslabšalo zaradi tuberkuloze. Zaradi nje je 
umrla 5. oktobra 1938 ob 22.45. 

 

 



 

 

Jezus ji je naučil rožni venec Božjega usmiljenja. Ali bi se ti 
tudi pripravljen ga naučiti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA ZAČETKU ZMOLIM: 

. OČE NAS 
       .   ZDRAVA MARIJA 
 

 .  VERA 

Večni Oče, darujem ti telo in kri, 

dušo in božanstvo tvojega 

preljubega Sina, našega 

Gospoda Jezusa Kristusa v 

spravo za naše grehe in za grehe 

vsega sveta. 

 
Zaradi njegovega 

prebridkega 

trpljenja – usmili se 

nas in vsega sveta 

NA KONCU 

ZADNJE DESETKE 

 

Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni 

– usmili se nas in vsega sveta 



 

Rožni venec božjega usmiljenja 

 Na začetku: 

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi 
se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji.  Daj nam danes naš vsakdanji kruh in 
odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas 
v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. 

Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in 
blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas 
grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. 

Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje. In v Jezusa 
Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil spočet od Svetega Duha, 
rojen iz Marije Device; trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen; 
šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal; šel v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta 
vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha; sveto 
katoliško Cerkev, občestvo svetnikov; odpuščanje grehov; vstajenje mesa in večno 
življenje. Amen. 

Pri očenaševih jagodah: 

Večni Oče, darujem ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega preljubega Sina, našega 
Gospoda Jezusa Kristusa v spravo za naše grehe in za grehe vsega sveta. 

Pri jagodah zdravamarije: 

1.      Zaradi njegovega prebridkega trpljenja – usmili se nas in vsega sveta. 
2.      Zaradi njegovega prebridkega trpljenja – usmili se nas in vsega sveta. 
3.      Zaradi njegovega prebridkega trpljenja – usmili se nas in vsega sveta. 
4.      Zaradi njegovega prebridkega trpljenja – usmili se nas in vsega sveta. 
5.      Zaradi njegovega prebridkega trpljenja – usmili se nas in vsega sveta. 
6.      Zaradi njegovega prebridkega trpljenja – usmili se nas in vsega sveta. 
7.      Zaradi njegovega prebridkega trpljenja – usmili se nas in vsega sveta. 
8.      Zaradi njegovega prebridkega trpljenja – usmili se nas in vsega sveta. 
9.      Zaradi njegovega prebridkega trpljenja – usmili se nas in vsega sveta. 
10.    Zaradi njegovega prebridkega trpljenja – usmili se nas in vsega sveta. 

Na koncu zadnje desetke: 

  

1.      Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni – usmili se nas in vsega sveta. 
2.      Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni – usmili se nas in vsega sveta. 
3.      Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni – usmili se nas in vsega sveta. 

 



VIRI:  

Dnevnik svete s. M: Favstine Kowalske , Cistercijanska opatija, Stična  
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