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Maše v prihodnjem tednu
27. NEDELJA MED LETOM, 8.10.
7.00: živi in + farani
9.00: + Irena MULEJ, obl.
         + sorodniki DEŽELAK
10.30: + Hinko ZUPANC
           + Jakob ŠKORJA, obl., in žena Matilda
PONEDELJEK, 9.10., sv. Abraham, svetopis. očak
7.30: Bogu in Materi Božji v zahvalo za uslišano prošnjo
         + Agica ZUPANC
         + Anika VODIŠEK

v tem tednu je reden verouk
TOREK, 10.10., sv. Danilo (Danijel), mučenec 
19.00: + Rudi PASARIČ in + v družinah PASARIČ in  PENIČ
           + Stanko ALEŠ in vsi + ALEŠEVI
           + Cvetka, Marko KUMER, Helena, Anton DERNAČ 
               in  Anton KLEPEJ

                                 po maši molitve pred Najsvetejšim
SREDA, 11.10., sv. Filip, diakon
7.30:       + Tea BOLARIČ
               + Frančiška JURGL, 8. dan
               + Franc LORGER
ČETRTEK, 12.10., sv. Maksimilijan Celjski, škof, muč.
19.00: za verne duše 
           + Ciril BELEJ, 5. obl., Martin in Karoliona
           + Slavica in obl.Franc ŠON
PETEK, 13.10., sv. Koloman, mučenec
7.30: + Martin RAMŠAK
19.00: + Stane ŠRAML, 8. dan
           + Antonija LUBEJ, 1. obl.
            po namenu 
SOBOTA, 14.10., sv. Kalist I., papež, mučenec
19.00: + Jože PUŠNIK, obl.
           +  Antonija, Franc ŠPAJZER in sorodniki
28. NEDELJA MED LETOM, 15.10.     krstna nedelja
7.00: živi in + farani
          + Terezija MAČEK in mož Jernej

9.00:  v zahvalo za 80 let; + Avgust, Karel in Angela TERŠEK
                + Alojz KLINAR, starši Janez, Terezija ULAGA, brata 
                  Fortunat in Franc ULAGA
10.30: + Terezija KURAT in Marjan
15.00 Vera in Luč

jih je povabil: »Molite! Veliko molite! Presveti Srci Jezusa 
in Marije imata z vami načrte usmiljenja. Stalno darujte 
Najvišjemu molitve in žrtve!« Prva angelova molitev je zelo 
apostolska, saj v njej prosimo za tiste, ki ne verujejo, ne 
molijo, ne upajo in ne ljubijo. Pastirčki so prosili predvsem 
za spreobrnjenje grešnikov, da bi po smrti prišli v nebesa.
Pri vseh šestih prikazanjih leta 1917 je zelo naglašena mo-
litev rožnega venca. Že takoj pri prvem, 13. maja 1917, je 
Marija obljubila pastirčkom nebesa, za Frančiška pa je pose-
bej naglasila, da bo moral zmoliti še veliko rožnih vencev. 
Pri vsakem prikazanju je naročila, naj vsak dan molijo rožni 
venec. Že pri prvem prikazanju je povedala namen te mo-
litve: »Molite vsak dan rožni venec, da boste izprosili svetu 
mir in konec vojne.« Bilo je namreč sredi prve svetovne 
vojne. Ko jih je 13. avgusta prostozidarski župan za dva 
dni zaprl, so tudi tam, skupaj z drugimi jetniki, molili rožni 
venec. Pri zadnjem prikazanju, 13. oktobra 1917, je Božja 
Mati povedala, da je Gospa rožnega venca. Naročila je: »Še 
naprej vsak dan molite rožni venec.«
Z molitvijo rožnega venca in premišljevanjem posameznih 
skrivnosti je tesno povezano obhajanje prvih petkov in prvih 
sobot, ki sta ga Devica Marija in Jezus naročila sestri Luciji 
z nalogo, da ga razširi med ljudi. To jim bo pomagalo do 
zveličanja in svetovnega miru.
Marija ponovno naglaša molitev za spreobrnjenje grešnikov 
in odpuščanje grehov. Tudi v molitvi po vsaki desetki 
rožnega venca, ki jo je nebeška Gospa naročila pastirčkom 
med tretjim prikazanjem, 13. julija 1917, posebej prosimo 
za tiste, ki so v nevarnosti večnega pogubljenja.
Iz naših družin je skoraj popolnoma izginila molitev. Fatima 
je klic k redni in poglobljeni molitvi, zlasti k molitvi rožnega 
venca. Bog je navezal svojo milost in naše zveličanje na mo-
litev. Po Fatimi nam Jezus danes oznanja: »Spreobrnite se, 
kajti nebeško kraljestvo se je približalo« (Mt 4,17). Angel 
miru in Marija nas vabita: »Molite, veliko molite!«

Vseslovensko  praznovanje  fatim-
ske stoletnice z gosti iz Hrvaške in 

zamejstva
v soboto 14. oktobra 2017  ob 10. uri 

v Stični



Skupaj živeti Marijin klic

V tridnevnici pred slovesnim obhajanjem stoletnice Marijinega 
prikazovanja pastirčkom Luciji, Frančišku, Jacinti v Fatimi, so 
v ospredju trije poudarki: šola darovanja trpljenja in žrtev; šola 
utrjevanja vere v posmrtno življenje in šola molitve.

Fatima – šola darovanja trpljenja in žrtev
Veliko trpljenja si nalagamo sami in tudi drugim z grešnim 
življenjem. Povsem nekaj drugega je, če darujemo svo-
je trpljenje in žrtve za druge. Za vzgled so nam fatimski 
pastirčki, Lucija, Frančišek in Jacinta, ki so dobili ob pri-
kazanju angela miru in Božje Matere Marije naročilo, 
naj vdano prenašajo svoje trpljenje in ga s prostovoljnimi 
žrtvami darujejo za rešitev ljudi.  
V drugem prikazanju, poleti 1916, je angel povabil 
pastirčke: »Stalno darujte Najvišjemu molitve in žrtve! 
Ob vsaki priložnosti, kadar morete, darujte Bogu žrtev 
v zadoščenje za grehe, s katerimi ga ljudje žalijo, in kot 
prošnjo za spreobrnjenje grešnikov. Predvsem sprejmite in 
vdano prenašajte trpljenje, ki vam ga bo poslal Gospod.«
Božja Mati Marija je že pri prvem prikazanju, 13. maja 
1917, v obliki vprašanja prosila pastirčke: »Ali se hočete 
darovati Bogu, da boste prenašali vse trpljenje, ki vam 
ga bo poslal, v zadoščenje za grehe, s katerimi ga ljudje 
žalijo, in kot prošnjo za spreobrnjenje grešnikov?« Ko 
je najstarejša vidkinja Lucija v imenu vseh odgovorila 
pritrdilno, je Božja Mati odgovorila: »Morali boste veliko 
trpeti, toda Božja milost bo vaša moč.«
Lahko si mislimo, koliko si ti otroci pri sedmih, devetih in 
desetih letih trpeli, ko jih je 13. avgusta 1917 ugrabil pros-
tozidarski župan in jih za dva dni zaprl.
Lucija je doživela veliko trpljenje ob smrti svojega očeta, 
a je to trpljenje osmislila in ga darovala. To je povedala 
z besedami: »Moj oče je bil zdrav, krepak človek, ki še 
glavobola ni poznal. In v manj kot v štiriindvajsetih urah 
ga je huda pljučnica nenadoma spravila v večnost. Čutila 
sem tako veliko bolečino, da sem mislila, da bom tudi jaz 
umrla. On je bil edini, ki mi je izkazoval prijateljstvo, ko so 
me v družini obtoževali, in samo on me je branil. Umaknila 
sem se v svojo sobo in ječala: ‘Moj Bog, moj Bog! Niko-
li si ne bi mislila, da lahko pošlješ toliko trpljenja. Toda 
trpim iz ljubezni do tebe, v zadoščenje za grehe zoper Mari-

jino brezmadežno Srce, za svetega očeta in za spreobrnjenje 
grešnikov.’«
Božja Mati jih je pri tretjem prikazanju povabila: »Žrtvujte 
se za grešnike in pogosto recite, posebno kadar napravite 
kakšno žrtev: ‘O Jezus, to je iz ljubezni do tebe, za spreo-
brnjenje grešnikov in v zadoščenje za grehe, storjene zoper 
Marijino brezmadežno Srce’.«
Pri četrtem prikazanju, 19. avgusta 1917, jih je Božja Mati 
spodbudila k molitvi in žrtvovanju z besedami: »Molite, ve-
liko molite in delajte žrtve za grešnike. Veliko duš namreč gre 
v pekel, ker ni nikogar, ki bi se zanje žrtvoval in molil zanje.« 
Tudi zadnje Marijine besede, izrečene pri šestem prikazanju, 
13. oktobra 1917, so pomagale trem pastirčkom pri spreje-
manju trpljenja in izvrševanja žrtev: »Naj ljudje ne žalijo več 
Boga, našega Gospoda, ker je že zelo žaljen.«
Trpljenju se ne moremo izogniti, saj je vtkano v življenje 
človeštva in vsakega človeka. Zato je pomembno, da ga 
osmislimo. Je nošenje križa in hoja za Jezusom, po vzoru 
Božje Matere Marije in svetnikov, tudi fatimskih pastirčkov, 
že svetih Frančiška in Jacinte, ter Lucije, ki je na poti k 
blaženosti in svetosti. Trpljenje, darovano z ljubeznijo, ima 
odrešenjsko vrednost.

Fatima – šola utrjevanja vere v posmrtno življenje
Fatimski dogodki so takoj od  začetka in  vseskozi vodili k 
tesni povezanosti z Bogom in razodevanju dejstva nebes. 
Lucija je zaradi vedno večjega trpljenja pri drugem prika-
zanju (13. junija 1917) prosila Božjo Mater, naj jih vzame 
v nebesa. Marija je odgovorila, da bo Frančiška in Jacinto 
vzela kmalu, Luciji pa je poverila življenjsko nalogo: širjenje 
češčenja brezmadežnega Marijinega Srca. Tistemu, ki se bo 
oklenil te pobožnosti, je obljubila zveličanje.
Tudi videnje pekla v prvem delu fatimske skrivnosti je ime-
lo ta namen, da bi nas usmerilo v nebesa. Lucija je pojas-
nila: »To videnje je trajalo samo trenutek. Hvala naši dobri 
nebeški Materi, ki nas je vnaprej pripravila z obljubo, da nas 
bo pripeljala v nebesa [v prvem prikazanju]. Če bi ne bilo 
tako, mislim, da bi umrli od strahu in groze.«
Pobožnost do Marijinega brezmadežnega Srca hoče prav tako 
privesti ljudi v nebesa. Marija je v drugem delu skrivnosti 
rekla: »Videli ste pekel, kamor gredo duše ubogih grešnikov. 
Da bi jih rešil, hoče Bog na svetu vpeljati pobožnost do mo-
jega brezmadežnega Srca.«

Za rešitev ljudi za večnost sta Jezus in Marija ponudila 
človeštvu obhajanje petih prvih sobot, pri katerem je na-
jbolj poudarjeno zadostilno sveto obhajilo. Poleg tega 
spadajo k prvosobotni pobožnosti zakrament sprave, 
molitev rožnega venca in 15 minut premišljevanja ene 
ali več skrivnosti rožnega venca, da s tem delamo Mariji 
družbo – vse to z namenom zadoščevanja Marijinemu 
brezmadežnemu Srcu. Pri vsaki desetki rožnega venca s 
fatimsko molitvijo prosimo za zveličanje vseh ljudi: »O 
Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega 
ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so 
najbolj potrebne tvojega usmiljenja.«
Tu sta dva dogodka, ki kažeta, kako so bili fatimski pastirčki 
usmerjeni na večnost. Preden je Jacinta šla v bolnišnico, 
je Luciji rekla: »Samo še malo, pa pojdem v nebesa! Ti 
ostaneš tu, da boš ljudem povedala, da hoče Bog vpeljati 
na svetu pobožnost do Marijinega brezmadežnega Srca. 
Ko bo prišel čas, da to poveš, se ne skrij. Povej vsem lju-
dem, da nam Bog deli milosti po Marijinem brezmadežnem 
Srcu, naj jih prosijo pri njej. Jezusovo Srce hoče, da ob 
njem častimo tudi Marijino brezmadežno Srce; naj jo 
prosijo za mir, saj ga je Bog njej izročil. O, ko bi mogla 
v srcih vseh ljudi vžgati ogenj, ki gori v mojih prsih in me 
navdaja s tako veliko ljubeznijo do Jezusovega in Marijin-
ega Srca!«
Preden se je Jacintin brat Frančišek 4. aprila 1919 poslovil 
s tega sveta, mu je Jacinta naročila: »Izroči mnogo mojih 
pozdravov Jezusu in Mariji in reci jima, da za spreobrnjen-
je grešnikov in v zadoščenje brezmadežnemu Marijinemu 
Srcu trpim vse, kar bosta hotela.« 
V Svetem pismu je vse usmerjeno v večno življenje pri 
Bogu, ki je naš končni cilj. Katekizem katoliške Cerkve 
nas takoj na začetku uči, da je Bog »ustvaril človeka, da bi 
ga naredil deležnega blaženosti Božjega življenja«.Vse na-
vedeno nam kaže, da fatimska sporočila res utrjujejo našo 
vero v posmrtno življenje.

Fatima – šola molitve
Fatima je že takoj od začetka povezana z molitvijo. An-
gel miru, ki se je leta 1916 prikazal pastirčkom, jih je že 
pri prvem prikazanju naučil posebno molitev, prav tako, 
ko se je tretjič srečal z njimi. Obe molitvi je molil z njimi 
in jim naročil, naj ju redno molijo. Pri drugem prikazanju 


