
V LETU VERE

SLOVENSKI
KRISTJAN, IZROÈEN

DEVICI MARIJI,

PRAZNIK VNEBOVZETJA DEVICE
MARIJE - DAN IZROČITVE
SLOVENSKEGA NARODA MARIJI

Slovesna izročitev je bila 15.
avgusta 1992. To izročitev
obnavljamo vsako leto na Veliki
šmaren. Slovenski škofje so v

Ljubljani  21. 1. 1992  sklenili: “Ker je bila že
dostikrat izražena želja, naj bi se slovenski narod
slovesno posvetil Mariji, je bilo na seji sklenjeno,
da bo ta posvetitev ... 15. avgusta. Na posvetitev
se bo treba duhovno dobro pripraviti.”

Na praznik Gospodovega oznanjenja, 25. 3. 1992,
je bilo določeno, da bo posvetitev potekala v
takratnih treh največjih Marijinih svetiščih: na
Brezjah, na Ptujski Gori in Sveti Gori. “Tisti, ki ne
bodo mogli romati v te božjepotne cerkve, naj se
posvetijo na isti dan v župnijskih cerkvah. Bolniki
in starejši, ki ne bi mogli v župnijsko cerkev, naj bi
se posvetili doma. Tako naj bi se vsi slovenski
kristjani hkrati izročili Marijinemu materin-
skemu varstvu...”

Izdal: Odbor Združenja posvečenih Jezusovemu in
Marijinemu Srcu. Odbor spodbuja izročitev posameznikov,
družin in župnij Jezusovemu in Marijinemu Srcu ter
povezuje in spremlja vse, ki so se Najsvetejšima Srcema
že izročili.

VSTOPI ŠE GLOBLJE
V NJENO SRCE!

Ob 70-letnici posvetitve
Marijinemu brezmadežnemu Srcu,

ki je bila po naroèilu papeža Pija XII.
v Sloveniji izvršena

leta 1943

Še bolj pa je to pot izročitve Mariji tlakoval s svojim
mučeništvom, ki je potekalo ravno v noči iz prvega
petka na prvo soboto.

V pripravi na 200-letnico
brezjanske podobe

Marije Pomagaj

(1814 - 2014)

(Sporočila slovenskih škofij 5/1992, str.50.)

Od ustanovitve novih škofij imajo posebno vlogo
tudi druge Marijine božje poti: Turnišče, Petrovče
in Zaplaz. V vseslovenskem merilu imajo vedno
poseben pomen Brezje. Leta 2014 bo minilo 200
let, kar je slikar Leopold Layer naslikal brezjansko
podobo Marije Pomagaj. Naj nam bo ta obletnica
dodatna spodbuda za izročitev Njej, ki je Kraljica
Slovencev.
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Zanimivo je, da 1. januarja
2013 obhajamo tudi 70-
letnico smrti bl. Alojzija
Grozdeta. Tudi on je priprav-
ljal pot izročitvi Marijinemu
brezmadežnemu Srcu. Ko je
šel domov na počitnice, je
hotel v domači župniji širiti
pobožnost petih prvih sobot.

(Sporočila slovenskih škofij 3/1992, str. 30).

Z dovoljenjem Nadškofijskega ordinariata Ljubljana.

V letu vere smo povabljeni, da bi pogosto molili
molitev fatimskega angela:

Moj Bog, verujem Vate, molim Te,
upam Vate in Te ljubim nadvse.
Prosim Te odpuščanja za tiste,

ki ne verujejo, ne molijo,
ne upajo in Te ne ljubijo.

2012 - 2013
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MOLITEV IZROČITVE SLOVENSKEGA
NARODA DEVICI MARIJI
Sveta Devica Marija!
Ti si Jezusova Mati:
ti si ga pod srcem nosila,
ga rodila in si z njim pod križem trpela.
Ti si tudi naša Mati:
tvoja materinska roka
nas je varovala skozi vso zgodovino.
Tebi izročamo sami sebe,
da bi v molitvi in pokori
spreminjali svoja srca.
Tebi izročamo naše družine,
da bi bile odprte za življenje
in bi mladim odkrivale
duhovne vrednote.
Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem,
da bi v zvestobi evangeliju
gradila edinost.
Tebi izročamo slovensko domovino,
da bi napredovala v luči vere
in krščanskega izročila.
Tebi izročamo naše rojake po svetu,
da bi ostali zvesti Bogu
in svoji domovini.
Tebi, naša Mati,
se danes vsi skupaj posvetimo.
Sprejmi nas v svoje varstvo
in nas izroči svojemu Sinu Jezusu,
našemu Odrešeniku,
ki živi in kraljuje vekomaj. Amen.

POSVETITEV MARIJINEMU
BREZMADEŽNEMU SRCU
30. MAJA 1943

Na posvetitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu so
se po župnijah pripravljali s pobožnostjo petih
prvih sobot, od 2. januarja do 1. maja 1943.

S tem je bila povezana tudi spokorna in spravna
pobožnost na Rakovniku 29. maja 1943, kjer
je bilo mnogo molitve in pokore. Za to priložnost
je v Ljubljano priromala milostna podoba Marije
Pomagaj z Brezij (prišla je s Trsata).

KAJ PA DANES - PO 70 LETIH?

Od leta 1992 naprej Slovenci vsako leto na praznik
vnebovzetja Device Marije obnovimo izročitev
Materi Božji. Naj to ne bo samo neka formalnost,
pač pa zavestna osebna izročitev Mariji. Ta
izročitev naj postane del našega življenja. Zelo
pomembna je molitvena priprava na ta dogodek.
Podobno, kot so se pred 70. leti na izročitev
pripravljali s prvimi sobotami, vas spodbujamo,
da bi to storili tudi v letu vere.
Predlagamo vam, da v pripravi na 15. avgust 2013
obhajate pobožnost petih prvih sobot, in sicer:
od 5. januarja do 4. maja 2013 ali
od 2. marca do 6. julija 2013.
Vabljeni ste, da to storite na “fatimski način”, bodisi
v organiziranem občestvu (župniji), bodisi kot
zasebno pobožnost. Pobožnost petih prvih sobot
nam priporočajo tudi naši škofje.

“Po končani slovesnosti na rakovniškem trgu, kjer
je bilo zbranih nad 25.000 ljudi, in pretresljivi
škofovi pridigi, je vse ljudstvo sredi vojne vihre
pospremilo milostno podobo nazaj v mesto.
Prihodnji dan, 30. maja 1943, pa je bila slovesna
posvetitev slovenskega naroda Marijinemu
brezmadežnemu Srcu. Posvetitev je ob 10. uri
dopoldne izvršil ljubljanski škof dr. Gregorij Rožman
v ljubljanski stolnici pred milostno podobo Marije
Pomagaj. Prej pa so se Marijinemu brezmadežnemu
Srcu posvetili posamezni stanovi. 30. maja 1943
so po vseh cerkvah pri božji službi molili to
posvetitev.”

(navaja A. Žibert v: Brezjanski zbornik 2000, str. 308)

        P R V E   S O B O T E
  Petkrat zaporedoma na prvo soboto v
  mesecu storimo tole:
- obhajamo spoved v duhu zadoščevanja
  Marijinemu brezmadežnemu Srcu;
  (lahko že več dni prej, a ob prejemu sv.
   obhajila moramo biti v posvečujoči
  milosti)
 - prejmemo zadostilno sv. obhajilo
  (to je osrednje dejanje pri opravljanju
  prvih sobot)
- zmolimo en del rožnega venca
- petnajst minut delamo družbo
  Marijinemu Srcu s premišljevanjem
  ene ali več skrivnosti rožnega venca
- vse to izvršujemo z namenom
 zadoščevanja Marijinemu Srcu

“Posvetitev Marijinemu brezmadežnemu in
presvetemu Jezusovemu Srcu je gotovo ena
najbolj zanesljivih duhovnih poti v Katoliški cerkvi.
Ena najbolj zanesljivih zato, ker je osredotočena
na najbolj bistveno, ker že ime srce samo kliče v
zavest jedro, bistvo. V tej pobožnosti se oziramo
v Marijino srce. In ko se mu posvetimo, pravzaprav
vstopimo v njeno Srce. Njeno Srce postane naš
dom. Njeno srce – Ona sama – pa je v Jezusovem
Srcu, ki je prostor odrešenja.”

(škof dr. Gregorij Rožman)

“Marija bo slovenski narod rešila,
  če se bo dal rešiti!”

“Končno, kakor sta se Srcu tvojega Jezusa
posvetila Cerkev in ves človeški rod, ... prav
tako se danes za vedno posvetimo tudi tebi
in tvojemu brezmadežnemu Srcu, o Mati
naša in Kraljica sveta, da bi tvoja ljubezen in
tvoje varstvo pospešila zmagoslavje Božjega
kraljestva...”

(odlomek iz posvetitve leta 1943)

(nadškof dr. Marjan Turnšek)
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