
Presveta Trojica, Oèe, Sin in
Sveti Duh, molim te iz dna srca

in ti darujem predragoceno
telo in kri, dušo in božanstvo
Jezusa Kristusa, navzoèega
v vseh tabernakljih sveta, v

zadošèenje za žalitve, bogoskrunstva
in brezbrižnosti,

s katerimi ga žalijo ljudje.
Po neskonènem zasluženju

presvetega Srca Jezusovega in
brezmadežnega Srca Marijinega

te prosim za spreobrnjenje
ubogih grešnikov.

Moj Bog, verujem vate,
molim te, upam vate in te ljubim
nad vse. Prosim te odpušèanja

za tiste, ki ne verujejo,
ne molijo, ne upajo

in te ne ljubijo.

Presveto Srce Jezusovo,
po Brezmadežnem Srcu Marijinem

ti darujem svoje misli, besede in dejanja
današnjega dne. Naj bo po priprošnji

Matere Marije vse moje življenje skladno
s tvojim evangelijem in prežeto
z vero, upanjem in ljubeznijo.

Tako boš po svojem križu in vstajenju
zame pot, resnica in življenje. Amen.

Trinajstega maja v dolini Iria *
se je prikazala Devica Marija. *
Ave, ave, ave Marija, *
ave, ave, ave Marija!

Prinesla je zemlji z neba sporočilo*
Boga naročilo in resno svarilo.* Ave...
Preveč je Bog žaljen, preveč je že
greha,*
naj svet spokori se, grešiti preneha. *
Ave...
Moj rožni zdaj venec vsi pridno molite*
in mojemu Srcu se vsi posvetite! *
Ave...
Če svet opomine bo moje poslušal,*
mir Božji na zemlji bo človek okušal. *
Ave...
Če svet pa še dalje pri grehu ostane,*
bo vojna še hujša zadela zemljane. *
Ave...
Da mogla bom kazen neba zadržati,*
ubogajte mene, saj vaša sem Mati. *
Ave...
Naj pesem zahvalna Marijo
pozdravlja,*
za milosti v Fatimi svet jo proslavlja.*
Ave...
O Mati preblaga, v nas vero ohrani,*
Ti naša Kraljica na veke ostani.* Ave...

SREÈANJE
S FATIMSKO MARIJO

V ŽUPNIJI

13. maj - 13. oktober 2016

MARIJA - OKNO UPANJA

Ob tretjem milostnem obisku Marije Romarice iz
Fatime izdal Odbor Združenja posvečenih

Jezusovemu in Marijinemu Srcu: www.sticna.com
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POSVETITEV ŽUPNIJE JEZUSO-
VEMU IN MARIJINEMU SRCU
Mati Marija, zarja odrešenja, naša
župnija* ............................... se danes
izroča tvojemu brezmadežnemu Srcu.
Sprejmi nas v svoje materinsko
varstvo in nas vodi k svojemu Sinu
Jezusu, ki je luč sveta in edini
Odrešenik, naše upanje in rešitev.
Gospod Jezus, kot župnija* se po
Marijinem brezmadežnem Srcu v
Svetem Duhu posvetimo in izročimo
tvojemu presvetemu Srcu. Naj bomo
vedno bolj predani in zvesti otroci
nebeškega Očeta.
Posvetimo in izročimo ti vse župljane*,
začenši od najslabotnejših, od še
nerojenih do bolnih, invalidnih in
ostarelih. Izročamo ti naše družine,
naše otroke, našo mladino ter samske
in ovdovele. Posebej te prosimo za
neurejene, ranjene in razbite družine.
Ozri se na mlade, ki iščejo smisel
življenja, in na tiste, ki se izgubljajo v
najrazličnejših omamah. Pomagaj
brezposelnim, osamljenim in obu-
panim. Prosimo te za vse oddaljene
iz naše župnije*. Po Marijini priprošnji
sprejmi vse imenovane v svoje
usmiljeno Srce, nas pa napravi za
sodelavce tvojega usmiljenja.

Usmiljeni Odrešenik, pred teboj
obnavljamo svojo krstno posvetitev
troedinemu Bogu: odpovemo se
grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu.
Verujemo vse, kar nam je Bog razodel
in nas uči katoliška Cerkev. Podeli nam
Duha ljubezni, da bomo živeli po
evangeliju, spolnjevali tvojo zapoved
ljubezni do Boga in do bližnjega, Božje
in cerkvene zapovedi, vredno preje-
mali zakramente, zlasti zakrament
sprave in evharistije, ter se ravnali po
nauku cerkvenega učiteljstva. Podpiraj
nas, da bomo v moči Svetega Duha
ter njegovih darov in karizem z
veseljem in velikodušnostjo prisluhnili
Božjemu klicu in nanj odgovorili,
sodelovali pri novi evangelizaciji ter
prispevali k edinosti in rasti župnijske
skupnosti* in vesoljne Cerkve.
Hočemo se hraniti z Božjo besedo in
nebeškim Kruhom ter redno moliti, da
bomo, dobro pripravljeni, premagali
vsako zlo in vedno izbrali življenje.
Varuj nas v vseh nevarnostih in nas
na priprošnjo Matere Marije po
končanem zemeljskem romanju
srečno pripelji v objem usmiljenega
nebeškega Očeta. Amen.
* Če ne gre za župnijo, temveč za kakšno drugo
skupnost, se besedilo primerno prilagodi. (Obrazec
za posvetitev posameznikov pa je na kartončkih.)

Marija se je v Fatimi na Portugalskem od 13.
maja do 13. oktobra 1917 prikazovala trem
pastirèkom: Luciji, Franèišku in Jacinti. Klicala
jih je k molitvi rožnega venca in pokori.
Razodela jim je svoje brezmadežno Srce in
jim posredovala tri skrivnosti: videnje pekla,
napoved druge svetovne vojne (èe se ljudje
ne bodo spreobrnili, ne obhajali pet prvih
sobot in papež ne bo posvetil Rusije njenemu
brezmadežnemu Srcu) ter napoved atentata
na papeža Janeza Pavla II. in muèeništva
mnogih kristjanov v 20. stoletju.

Sv. papež Janez Pavel II., ki je bil s Fatimo
zelo povezan, je dejal, da je povabilo Božje
Matere iz Fatime danes “bolj aktualno kot
tedaj, celo bolj nujno”.
Papež Benedikt XVI. je rekel, da se je nad
Portugalsko odprlo okno upanja: “To okno
upanja Bog odpre takrat, ko mu èlovek zapre
vrata ... V èloveštvu se je ljubezen ohladila
in upanje na rešitev zameglilo. Zato je prišla
iz nebes Devica Marija, da bi nas spomnila
na evangeljske resnice, ki so za èloveštvo
edini vir upanja.”

Papež Franèišek je želel, da njegov pontifikat
posvetijo fatimski Materi Božji. To so storili
13. maja 2013.

Marija Romarica prihaja med nas. Naj 
“zbudi” in dvigne naš slovenski narod. Naj
nas zopet pripelje do Boga, zato se z veseljem
posvetimo in izroèimo njenemu brezma-
dežnemu Srcu! Posvetimo ji naše župnije,
naše družine, naše mlade, skatka nas vse, s
prošnjo za mir v Evropi in na svetu.

Veè glej v knjižici: p. Anton Nadrah Ocist,
Pomen Fatime za naš èas, Salve 2015 (in drugih knj.)


