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Pesem
Pozdravljena, o kri častita,
za grehe vseh ljudi prelita

iz svete Jezusa strani.
Naj cena tvoja nam izmije

vseh grehov naših hudobije,
2x srčnost naj v bojih nam deli. 

Duhovnik (voditelj): Prosimo Gospoda usmiljenja za 
uboge grešnike, ko z zaupanjem v njegovo dobroto iz 
srca molimo rožni venec Božjega usmiljenja.
OČE NAŠ ...
ZDRAVA MARIJA ...
VERUJEM V BOGA ...

1. DESETKA

Prva skupina: VEČNI OČE, DARUJEM TI TELO IN KRI, 
DUŠO IN BOŽANSTVO TVOJEGA PRELJUBEGA SINA, 
NAŠEGA GOSPODA JEZUSA KRISTUSA,
Druga skupina: V SPRAVO ZA NAŠE GREHE
                                 IN ZA GREHE VSEGA SVETA.
Prva skupina: PO NJEGOVEM PREBRIDKEM

TRPLJE NJU                                        (10–KRAT)
Druga skupina: USMILI SE NAS IN VSEGA SVETA.                
Sv. Favstina: Videnje pekla.
Danes me je angel vodil v brezna pekla. To je kraj velike 
kazni. Njegovo področje je strašno veliko. Vrste muk, ki 
sem jih videla, so:
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prva muka, ki spada k peklu, je izguba Boga;
druga – neprestani očitki vesti;
tretja – ta usoda se ne bo nikoli spremenila;
četrta muka – ogenj, ki bo prešinjal dušo, a je ne bo 

uni čil; to je strašna muka, to je čisto duhovni ogenj, raz
vnet zaradi Božje jeze;

peta muka – stalna tema, strašno zadušljiv vonj; če
prav je tema, se satani in pogubljene duše med seboj 
vidijo in vidijo vse zlo drugih in svoje;

šesta muka – neprestana satanova družba;
sedma muka – strašen obup, sovraštvo do Boga, zme

rja nje, preklinjanje, bogokletje. (Dn 741)

2. DESETKA

Prva skupina: VEČNI OČE, DARUJEM TI TELO IN KRI, 
DUŠO IN BOŽANSTVO TVOJEGA PRELJUBEGA SINA, 
NAŠEGA GOSPODA JEZUSA KRISTUSA,
Druga skupina: V SPRAVO ZA NAŠE GREHE
                                 IN ZA GREHE VSEGA SVETA.
Prva skupina: PO NJEGOVEM PREBRIDKEM

TRPLJE NJU                                        (10–KRAT)
Druga skupina: USMILI SE NAS IN VSEGA SVETA.

Sv. Favstina: To so muke, ki jih skupaj trpijo vsi pogu
bljeni, toda muk še ni konec. Obstajajo še posebne muke 
za duše, muke čutov: kakor je kakšna duša grešila, tako 
je mučena na strašen in nepopisen način. Tam so grozne 
podzemeljske jame in brezna mučenja, kjer se eno tr
pljenje razlikuje od drugega. Umrla bi ob pogledu na to 
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strašno trpljenje, če bi me ne podpirala Božja vsemogo
čnost. Grešnik naj ve, s katerim čutom greši, s tistim bo 
kaznovan vso večnost. O tem pišem po Božjem naročilu, 
da bi se nobeden ne izgovarjal, da ni pekla, ali s tem, da 
tam nihče ni bil in ne ve, kako je tam. (Dn 741)

3. DESETKA

Prva skupina: VEČNI OČE, DARUJEM TI TELO IN KRI, 
DUŠO IN BOŽANSTVO TVOJEGA PRELJUBEGA SINA, 
NAŠEGA GOSPODA JEZUSA KRISTUSA,
Druga skupina: V SPRAVO ZA NAŠE GREHE
                                 IN ZA GREHE VSEGA SVETA.
Prva skupina: PO NJEGOVEM PREBRIDKEM

TRPLJE NJU                                        (10–KRAT)
Druga skupina: USMILI SE NAS IN VSEGA SVETA.

Sv. Favstina: Jaz, sestra Favstina, sem po Božjem naroči
lu bila v peklenskih breznih, zato da bi ljudem povedala 
in pričala, da pekel je. O tem zdaj ne smem govoriti; imam 
Božje naročilo, naj to zapustim v pisni obliki. Satani so 
me zelo sovražili, toda po Božjem naročilu so me morali 
ubogati. To, kar sem napisala, je medla senca stvari, ki 
sem jih videla. Eno sem opazila: da je tam največ duš, 
ki niso verjele, da pekel obstaja. Ko sem prišla k sebi, si 
nisem mogla opomoči od groze, kako strašno tam duše 
trpijo. Prav zato še bolj goreče molim za spreobrnje nje 
grešnikov, neprestano nanje kličem Božje usmiljenje. 
Moj Jezus, raje bi do konca sveta trpela najhujše muke, 
kot da bi tebe z najmanjšim grehom žalila. (Dn 741)



102

3.  MOLITVENA URA

Pesem
O, bodi moljeno, češčeno,
nam iz ljubezni podeljeno

presveto Jezusa telo.
Ti bodi dušam posvečenje,

poroštvo trdno jim v življenje,
2x sladka popotnica v nebo.

4. DESETKA

Prva skupina: VEČNI OČE, DARUJEM TI TELO IN KRI, 
DUŠO IN BOŽANSTVO TVOJEGA PRELJUBEGA SINA, 
NAŠEGA GOSPODA JEZUSA KRISTUSA,
Druga skupina: V SPRAVO ZA NAŠE GREHE
                                 IN ZA GREHE VSEGA SVETA.
Prva skupina: PO NJEGOVEM PREBRIDKEM

TRPLJE NJU                                        (10–KRAT)
Druga skupina: USMILI SE NAS IN VSEGA SVETA.                

Jezus: Napiši: Sem trikrat sveti in upira se mi tudi naj
manjši greh. Ne morem ljubiti duše, ki jo omadežu
je greh. Ko pa se skesa, ni mejá moji radodarnosti 
do nje. Moje usmiljenje jo objema in jo opraviči. S 
svojim usmiljenjem zasledujem grešnike na vseh 
poteh in moje Srce se veseli, ko se vrnejo k meni. Po
zabljam bridkosti, s katerimi so napajali moje Srce, 
in veselim se njihove vrnitve. Povej grešnikom, da 
nihče ne uide moji roki. Če bežijo pred mojim usmi
ljenim Srcem, bodo prišli v moje pravične roke. Po
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vej grešnikom, da vedno čakam nanje in poslušam 
bitje njihovega srca, kadar utripa zame. Napiši, da 
jih nagovarjam z očitki vesti, z neuspehi in trplje
njem, z viharji, bliskom in gromom, nagovarjam jih z 
glasom Cerkve; če pa onemogočijo vse moje milo sti, 
se začnem nanje jeziti, jih prepuščam njim samim in 
jim dajem, kar želijo. (Dn 1728)

5. DESETKA

Prva skupina: VEČNI OČE, DARUJEM TI TELO IN KRI, 
DUŠO IN BOŽANSTVO TVOJEGA PRELJUBEGA SINA, 
NAŠEGA GOSPODA JEZUSA KRISTUSA,
Druga skupina: V SPRAVO ZA NAŠE GREHE
                                 IN ZA GREHE VSEGA SVETA.
Prva skupina: PO NJEGOVEM PREBRIDKEM

TRPLJE NJU                                        (10–KRAT)
Druga skupina: USMILI SE NAS IN VSEGA SVETA.
Prva skupina: SVETI BOG, SVETI MOČNI,

  SVETI NESMRTNI                             (3–KRAT)
Druga skupina: USMILI SE NAS IN VSEGA SVETA.

Sv. Favstina: Ko sem nekoč vprašala Gospoda Jezusa, 
kako more prenesti toliko prestopkov in raznih zločinov 
in jih ne kaznuje, mi je odgovoril:
Jezus: Za kaznovanje imam večnost, zdaj pa jim 
podaljšujem čas usmiljenja. Toda gorje jim, če ne 
spoznajo časa mojega obiska. Moja hči, glasnica 
mo jega usmiljenja, ne obvezuje te samo pisanje in 



104

3.  MOLITVENA URA

ozna njevanje o mojem usmiljenju, marveč jim iz
prosi milosti, da bodo tudi oni slavili moje usmilje
nje. (Dn 1160)

Pesem
Usmiljeni Jezus, ozri se na me,
iskrene se dvigajo k tebi želje.
Naj ljubim srčno le tebe samo,
ki svoje razkrivaš Srce mi lepo.

Duhovnik (voditelj):
BOŽJA LJUBEZEN JE CVET – A USMILJENJE SAD. NAJ 
TISTI, KI DVOMI, BERE TE MISLI O USMILJENJU IN NAJ 
ZAČNE ZAUPATI. (Dn 949)

BOŽJE USMILJENJE, KI IZVIRAŠ IZ OČETOVEGA
                                         NAROČJA               – VATE ZAUPAM.
BOŽJE USMILJENJE, NAJVEČJA BOŽJA LASTNOST,
BOŽJE USMILJENJE, NEPOJMLJIVA SKRIVNOST,
BOŽJE USMILJENJE, VRELEC, KI IZVIRAŠ IZ
                                        SKRIVNOSTI PRESVETE TROJICE,

Sv. Favstina: Veliki četrtek. Zvečer med sveto uro sem 
zaslišala besede:
Jezus: Vidiš moje usmiljenje do grešnikov, ki se prav 
ta trenutek v vsej moči razodeva. Poglej, kako malo 
si napisala o tem, to je samo kapljica. Stori, kar je 
v tvoji moči, da bi grešniki spoznali mojo dobroto. 
(Dn 1665)
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