
 

 
 

    

 

 

 

 

 

Priprava: Pripravimo oltar, Sveto pismo in posodo z blagoslovljeno vodo. 

 

Predlagane pesmi: Pojte z menoj Gospodu vsi, Z vami smo in pojemo ipd. 

 

Znamenje križa.  

 

Pogovor: Kaj se zgodi, kadar nekdo umre? Pokopljemo ga in ne moremo ga več videti ali se 

ga dotakniti. Učenci, ki niso razumeli, kaj pomeni vstati od mrtvih, so mislili, da bo podobno z 

Jezusom: da ga po smrti ne bodo več videli ali se ga dotaknili. Preberimo, kaj se je zgodilo 

kmalu po vstajenju. 

 

Sveto pismo: Odpremo Sveto pismo in preberemo odlomek iz Janezovega evangelija:  

Jn 20,24-29. 

 

Tomaža, enega izmed dvanajstérih, ki se je imenoval Dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je 

prišel Jezus. Drugi učenci so mu torej pripovedovali: »Gospoda smo videli.« On pa jim je 

rekel: »Če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev in ne vtaknem prsta v rane od žebljev 

in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval.« Čez osem dni so bili njegovi 

učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: 

»Mir vam bodi!« Potem je rekel Tomažu: »Polôži svoj prst sèm in poglej moje roke! Daj svojo 

roko in jo polôži v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« Tomaž mu je odgovóril in 

rekel: »Moj Gospod in moj Bog!« Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, 

ki niso videli, pa verujejo!« 

 

Razlaga: Učenci so Jezusa videli, lahko so se ga dotaknili, nekje v evangeliju je zapisano, da so 

z njim po vstajenju tudi jedli … Učenci so ob Jezusovih prikazovanjih utrdili svojo vero v 

njegovo vstajenje in počasi dojemali to veliko skrivnost. Mi Jezusa nismo videli v živo. Za nas 

velja stavek: Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo!  
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Nekateri pa so Jezusa videli v živo tudi mnogo mnogo let po njegovem vstajenju. Poljski 

redovnici Favstini se je prikazal pred približno 90 leti (1935) in ji spregovoril o svojem 

usmiljenju do grešnikov. Se spomnite, kaj je v današnjem odlomku rekel Tomaž? Kam je želel 

položiti svojo roko in prste? V rane od žebljev in v Jezusovo stran. Preverimo, ali vsi člani 

družine razumejo to besedno zvezo. Jezusova stran je rana, ki je nastala, ko je vojak prebodel 

Jezusovo srce. Kaj je takrat priteklo iz njega? Kri in voda. Sveti Favstini je Jezus razodel, kaj to 

pomeni: voda nas opere, očisti, kri pa je potrebna za življenje kakor hrana. Voda pomeni 

odpuščanje, kri pa evharistijo, s katero se krepča naša duša. »Ta dva pramena varujeta duše 

pred jezo mojega Očeta. Srečen, kdor bo živel v njuni senci, ker ga ne bo dosegla pravična 

roka Boga.« Tako je zapisala svetnica Jezusove besede. 

Jezus ima polno srce usmiljenja. Želi ga izliti na vsakega človeka. Ni se nam potrebno bati, da 

nas bo karal, če kdaj naredimo karkoli narobe. Sestri Favstini je rekel: »Niti največjega 

grešnika ne morem kaznovati, če pokliče moje usmiljenje.« Mi smo že velikokrat doživeli, 

kako nas je kdo karal ali se jezil na nas, če smo naredili kaj narobe, pa čeprav ne nalašč. 

Lahko si podelimo svoje izkušnje.  

Pri Jezusu pa ni tako. Če nam je žal in ga prosimo, da je usmiljen z nami, ga s tem pravzaprav 

počastimo. Pokažemo mu, da zaupamo vanj, da nam on odpušča naše grehe. Kadar pa mu ne 

zaupamo in si mislimo, da nam ne bo odpustil, takrat pa ga to nezaupanje huje rani kakor 

storjeni greh. 

Molitev: Danes skupaj počastimo Božje usmiljenje. Predlagamo, da družina zmoli rožni venec 

Božjega usmiljenja, ki ga je Jezus naročil moliti po sestri Favstini. V roke lahko vzamemo 

običajni rožni venec. Pri velikih jagodah molimo: 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 malih jagodah: Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega 

sveta. (10x) 

Po peti desetki dodamo vzklik: Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni – usmili se nas in vsega sveta 

(3x). 

Se pokrižamo z blagoslovljeno vodo. 

 

Spodbuda: Na pamet se naučimo telesna ali/in duhovna dela usmiljenja. Tako jih laže 

udejanimo, kakor pravi papež Frančišek.  

 
Telesna dela usmiljenja: lačne nasičevati, žejne napajati, popotnike sprejemati, nage oblačiti, bolnike 

obiskovati, jetnike reševati in mrliče pokopavati. 

Duhovna dela usmiljenja: Grešnike svariti, nevedne učiti, dvomljivcem prav svetovati, žalostne tolažiti, krivico 

voljno trpeti, žaljivcem iz srca odpustiti ter za žive in mrtve Boga prositi. 
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