starodavno in vedno novo molitvijo Salve Regina (Pozdravljena, kraljica, nikoli se ne bo
naveličala obračati svojih milostljivih oči na
nas. Naj nas naredi vredne, da bomo zrli obličje usmiljenja njenega Sina Jezusa.« (Obličje
usmiljenja, 24)

Več storimo za bolne
Izredni jubilej usmiljenja bo dobra priložnost
za okrepitev sodelovanja med pastirji in laiki v
poslanstvu skrbi za bolne in umirajoče – in sicer, da bi jih negovali z ljubeznijo ter jim stregli z nežnostjo. (Vir: Radio Vatikan)

Fotografija: papež Frančišek blagoslavlja bolnika - RV

Molitev papeža Frančiška
za jubilejno leto usmiljenja
Gospod Jezus Kristus,
učil si nas, naj bomo usmiljeni,
kot nebeški Oče,
in rekel si nam, da kdor vidi tebe,
vidi njega.
Pokaži nam svoje obličje in rešeni bomo.
Tvoj pogled, poln ljubezni, je osvobodil
Zaheja in Mateja suženjstva denarja;
prešuštnico in Magdaleno iskanja sreče
samo v enem bitju; spravil je v jok Petra

po izdajstvu in zagotovil raj skesanemu
razbojniku.
Daj, da vsakdo od nas posluša, kot da je
namenjena njemu, besedo, ki si jo rekel
Samarijanki: »Če bi poznala Božji dar!«
Ti si vidno obličje nevidnega Očeta,
Boga, ki razodeva svojo vsemogočnost
predvsem z odpuščanjem
in usmiljenjem; daj,
da bo Cerkev v svetu vidno obličje
tebe, svojega vstalega in poveličanega
Gospoda.
Hotel si, da bi bili tudi tvoji služabniki
obdani s slabostjo, da bi čutili pravo
sočutje s tistimi, ki so v nevednosti
in se motijo; daj, da se bo vsakdo,
ki se kateremu od teh približa,
čutil, da ga Bog pričakuje,
ga ljubi in mu odpušča.
Pošlji svojega Duha in nas vse posveti
z njegovim maziljenjem,
da bo jubilej Usmiljenja leto Gospodove
milosti in bo njegova Cerkev zmogla
s prenovljenim navdušenjem ubogim
prinašati veselo oznanilo, oznanjati
jetnikom in zatiranim prostost
ter slepim vračati pogled.
Po priprošnji Marije, Matere Usmiljenja,
to prosimo tebe, ki z Očetom in Svetim
Duhom živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
………………………...............……………………………………..
Izdal Medškofijski odbor za pastoralo zdravja.
Odgovarja Miro Šlibar

SVETO LETO
USMILJENJA
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Spodbude bolnim,
invalidom, ostarelim,
osamljenim in drugim
Pomen svetega leta
usmiljenja
»Sveto leto usmiljenja je ugoden čas za Cerkev,
da še močneje in učinkoviteje pričuje vernikom. Na težo greha Bog odgovarja s polnostjo
odpuščanja.« (papež Frančišek, Obličje usmiljenja, 3)

Geslo

»Usmiljeni kakor Oče je geslo svetega leta.
V usmiljenju imamo dokaz za to, kako nas
Bog ljubi.« (Obličje usmiljenja, 14)

Pomen romanja v svetem
letu usmiljenja

Jezusova spodbuda o
usmiljenju

»Poseben vidik svetega leta je romanje, ker
je to podoba poti, ki jo vsak človek prehodi v
svojem življenju … Romanje naj bo spodbuda
za spreobrnjenje. Ko bomo stopili skozi sveta
vrata, se bomo pustili objeti Božjemu usmiljenju in se bomo obvezali, da bomo tudi mi usmiljeni z drugimi, kakor je Oče z nami.«

Poslanstvo, ki ga je Jezus prejel od Očeta, je
bilo v tem, da razodene skrivnost božanske ljubezni v njeni polnosti … Ta ljubezen je odslej
vidna in otipljiva v vsem Jezusovem življenju.
Njegova oseba ni nič drugega kot ljubezen,
ljubezen, ki se daje zastonj. Njegovi odnosi z
ljudmi, ki se mu približajo, kažejo nekaj enkratnega in neponovljivega. Znamenja, ki jih
dela, zlasti v odnosu z grešniki, ubogimi, izključenimi, bolniki in trpečimi, so poučevanje
o usmiljenju. Vse v njem govori o usmiljenju.
Ničesar ni v njem, kar bi bilo brez sočutja … V
moči sočutne ljubezni je ozdravil bolnike, ki so
mu jih prinesli (prim. Mt 14,14) … Ko je srečal
vdovo iz Naima, ki je spremljala svojega sina h
grobu, je občutil veliko sočutje do neizmerne
bolečine objokane matere in ji vrnil sina, ko ga
je obudil od mrtvih (prim. Lk 7,15).«

(Obličje usmiljenja, 14)

Sveta vrata
Sveta vrata označujejo prehod, ki ga mora vsak
kristjan narediti od greha k milosti. Prvič v
zgodovini svetih let bo mogoče odpreti sveta
vrata – vrata usmiljenja – tudi v stolnicah po
svetu ter v pomembnih romarskih svetiščih.«
(Vir: Radio Ognjišče)

Kaj pa bolniki in sveta vrata?
Mnogi se zaradi različnih razlogov ne bodo
mogli odpraviti do svetih vrat: bolni, ostareli
in osamljeni, ki pogosto ne morejo od doma.
Papež te vernike poziva, naj »bolezen in trpljenje živijo kot izkušnjo bližine Gospodu, ki v
skrivnosti svojega trpljenja, smrti in vstajenja
kaže najodličnejšo pot osmišljanja bolečine
in osamljenosti.« Jubilejni odpustek bodo
lahko dobili tako, da bodo svojo preizkušnjo
živeli z vero in veselim upanjem, prejeli sveto
obhajilo in prisostvovali sveti maši in skupni
molitvi, tudi preko različnih komunikacijskih
sredstev.« (Vir: Radio Vatikan)

(Obličje usmiljenja, 8)

Pomen odpustkov
Sestavni del jubilejnega dogajanja so tudi odpustki. »Dosežena sprava z Bogom pa ne izključuje raznih posledic greha, katerih se moramo očistiti. Ravno na tem področju dobijo
pomen odpustki, s katerimi je izražen 'popoln
dar Božjega usmiljenja'. Z odpustkom je skesanemu grešniku odpuščena časna kazen za
že odpuščene grehe glede na krivdo.« (Janez
Pavel II., Skrivnost učlovečenja, 9) Prehod
skozi sveta vrata za dosego odpustka mora biti
povezan s spovedjo, sveto mašo in premišljevanjem o usmiljenju. K temu spada izpoved

vere, molitev za papeža in po njegovem namenu za blagor Cerkve in vsega sveta.

Telesna in duhovna dela
usmiljenja
»Odkrijmo znova dela telesnega usmiljenja:
lačne nasititi, žejne napojiti, nage obleči, popotnike sprejemati, bolnike obiskovati, jetnike reševati, mrliče pokopavati. In ne pozabimo
na dela duhovnega usmiljenja: dvomljivcem
svetovati, zmotne učiti, grešnike svariti, žalostne tolažiti, žaljivcem odpustiti, nadležne
prenašati, za žive in mrtve Boga prositi … Tako
se bo prebudila naša vest, ki je pogosto dremava pred dramo revščine. Tako bomo vedno
bolj vstopali v srce evangelija, kjer so ubogi
priviligiranci Božjega usmiljenja.« (Obličje usmiljenja, 15)

Svetoletni poudarek
bolnikom v Vatikanu
Skozi vse sveto leto usmiljenja bodo nekateri
dnevi posebej namenjeni raznim skupinam,
združenjem, prostovoljcem, tistim, ki jim je
blizu marijanska duhovnost, mladim, diakonom, duhovnikom, katehetom ... 12. junij bo
v svetem letu posebej namenjen bolnikom in
invalidnim osebam ter tistim, ki zanje skrbijo
z ljubeznijo in predanostjo. (Vir: Radio Vatikan)

Marijina bližina v svetem
letu usmiljenja
»Milina njenega pogleda naj nas spremlja v
tem svetem letu, da bomo lahko vsi odkrili
veselje Božje nežnosti … Obrnimo se nanjo s

