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MARIJA

- OKNO UPANJA
Tretji milostni obisk

fatimske Marije v Sloveniji

13. maj - 13. oktober 2016

Izdal: Odbor Združenja posvečenih
Jezusovemu in Marijinemu Srcu. Odbor
spodbuja posvetitev posameznikov,
družin in župnij Jezusovemu in

Marijinemu Srcu ter povezuje in spremlja vse, ki so
se Najsvetejšima Srcema že posvetili.

Ko je bila Marija drugič na obisku v Sloveniji,
jo je gostila Cistercijanska opatija Stična, ki
velja za enega naših starih in preizkušenih
duhovnih središč. To je bilo od 12. do 22. junija
2008. Marija se je večino časa zadrževala v
Stični in so romarji prišli k njej. Povabljeni so
bili po škofijah skupaj s svojimi škofi, pa tudi
po drugih ključih. Obiskala pa je tudi Brezje.

Leta 1997, ob 80-letnici Marijinih prikazovanj
v Fatimi, je Marija iz Fatime romala po Sloveniji
od 29. avgusta do 26. decembra 1997. Obiskala
je zelo veliko župnij. Takrat so se mnogi
posamezniki in župnije posvetili Jezusovemu in
Marijinemu Srcu.

Fatimska Devica, Mati usmiljenja,
Kraljica svetega rožnega venca,
pomagaj nam,
da bo tvoj tretji milostni obisk
Slovenije
v nas poglobil vero, upanje in
ljubezen
ter okrepil odloèitev za zvesto
življenje po evangeliju.
Vodi naša srca, da se bodo upodobila
po tvojem Srcu
in Srcu tvojega Sina Jezusa.
Naj premišljujemo tvoja sporoèila
in po njih živimo!
Radi bomo molili rožni venec,
ki si ga v Fatimi tako zelo
priporoèala.
Usmerjaj nas k svojemu Sinu Jezusu,
ki je naša pot, resnica in življenje.
Posebej se ozri na naše družine,
saj si njihova mati in kraljica.
Naj živijo v medsebojni ljubezni
in edinosti,
ter se ravnajo po Božji volji,
da bo tvoj Sin Jezus vedno med
njimi.
Po tvojem brezmadežnem Srcu
se izroèamo presvetemu Jezusovemu
Srcu. Naj nas on pripelje v naroèje
usmiljenega nebeškega Oèeta. Amen.

MOLITEV V ÈASU PRIPRAVE

Marija Romarica prihaja nam v letu usmiljenja.
Slika na naslovnici prikazuje sv. papeža Janeza
Pavla II., ki je bil velik častilec fatimske Matere
Božje in je v Cerkvi postavil praznik Božjega
usmiljenja.
Podrobnosti v povezavi s tretjim milostnim
obiskom Marije Romarice boste lahko sprem-
ljali tudi na internetni stani:

www.sticna.com

http://www.sticna.com


STOLETNICA PRED VRATI

Vabljeni smo, da se na prihod Marije Romarice
iz Fatime skrbno pripravimo. Možnosti je več:

- zlasti predlagamo obhajanje petih prvih
sobot, in sicer od 2. januarja do 7. maja 2016;
obhajali naj bi jih na fatimski način (glej spodaj)
- vsakodnevna molitev rožnega venca
- obnovitev in poživitev družinske molitve
- obhajanje prvih petkov
- priprava na posvetitev Jezusovemu in Mari-
jinemu Srcu ali obnovitev te posvetitve

V pripravi na 100-letnico fatimskih dogodkov
so naši škofje zaprosili fatimsko svetišče, da
bi Slovenijo ponovno obiskal milostni kip
Marije Romarice. Med nami bo od 13. maja
do 13. oktobra 2016. Škofje nas vabijo, da
se po vzoru naših prednikov na ta obisk
pripravimo s prvosobotno pobožnostjo in z
zavzeto molitvijo rožnega venca

(prim. Družina št. 41/2015, str. 14
oz. Sporočila slovenskih škofij št. 11/2015, str.204).

Bližamo se stoletnici fatimskih dogodkov. Nanjo
nas je med drugimi opozoril tudi zaslužni papež
Benedikt XVI., ko je ob obisku Fatime v maju
2010 izjavil: »Naj sedem let, ki nas loči od
stoletnice prikazovanj naše Gospe, pomaga do
zmage njenega brezmadežnega Srca.«
Devica Marija se je v Fatimi na Portugalskem
trem pastirčkom prikazovala od 13. maja do
13. oktobra 1917, eno leto prej pa so pastirčki
doživeli prikazovanja angela. Pristnost fatimskih
sporočil je potrdil nadaljnji tok zgodovine.
Marijin klic k pokori in molitvi rožnega venca
je vedno znova aktualen. Mnogi romajo k Mariji
v Fatimo in tam molijo. Fatimsko svetišče pa
kip Marije Romarice pošilja tudi po svetu.
Slovenijo je obiskal leta 1997 in 2008.

P R V E   S O B O T E

Devica Marija se je sestri Luciji prikazala tudi
10. decembra 1925 v samostanu Pontevedra in
jo povabila k obhajanju petih prvih sobot na
fatimski način. Obhajanje prvih sobot na
fatimski način zgleda takole: Petkrat
zaporedoma na prvo soboto v mesecu v
zadoščenje Marijinemu brezmadežnemu Srcu:
- obhajamo zakrament sprave (spoved);
  (lahko že več dni prej ali pozneje, a ob
  prejemu sv. obhajila moramo biti v
  posvečujoči milosti)
- prejmemo zadostilno sv. obhajilo (to je
  osrednje dejanje pri obhajanju prvih sobot)
- zmolimo del rožnega venca
- petnajst minut delamo družbo
  Marijinemu Srcu s premišljevanjem
  ene ali več skrivnosti rožnega venca
Iz upravičenih razlogov, z dovoljenjem
duhovnika, lahko naštete pogoje izpolnimo na
nedeljo po prvi soboti.

Marijo bomo slovesno sprejeli 12. maja proti
večeru na Brezjah. Razpored pa je sledeč:
Ljubljanska nadškofija: 13. maj - 10. junij

26. junij - 11. julij
Novomeška škofija: 11. - 25. junij

11. junija bo navzoča na praznovanju
desete obletnice škofije.

Koprska škofija: 12. julij - 18. avgust
Celjska škofija: 19. avgust - 9. september
Murskosoboška škofija:
10. september - 18. september
Mariborska škofija:
19. september - 13. oktober.
Slovo bo predvidoma na Ptujski
Gori  13. oktobra. Od tam jo bo
posebna delegacija pospremila
nazaj v Fatimo.

Škofijske pastoralne službe bodo v
teh okvirih razporedile romanje Marijinega kipa
po posameznih dekanijah. V njih bo približno
dva do tri dni.
Marija bo romala po naših župnijah, Božjih
poteh in drugih duhovnih središčih. Zbirali se
bomo okrog nje, jo častili, prosili, se ji
zahvaljevali. To bo lepa priložnost, da bi se
posvetili Njenemu brezmadežnemu Srcu in po
Njem Jezusovemu presvetemu Srcu. To lahko
storimo kot posamezniki, družine ali kot župnije.
Tisti, ki so Marijinemu Srcu že izročeni, bodo
to izročitev lahko obnovili. Zaupamo Devici
Mariji, da bo s svojim prihodom prinesla novo
upanje slovenskemu kristjanu.

OKVIRNI RAZPORED
MARIJINEGA ROMANJA

PRIPRAVA NA MARIJIN PRIHOD

»Papež Benedikt XVI. je leta 2010 v Fatimi
dejal, da se je s prikazovanji Device Marije v
Fatimi odprlo ‘nebo kot okno upanja’, ker je
človek Bogu zaprl vrata. To ‘okno upanja’ je
Mati Marija, kar izraža tudi izbrano geslo
njenega romanja po Sloveniji v letu 2016: Marija
- okno upanja«

(škof Andrej Glavan, predsednik SŠK, prav tam).


