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Stoletnica Marijinih prikazovanj v Fatimi
in molitev rožnega venca

V

oktobru, mesecu rožnega venca, bo minilo 100 let od zadnjega prikazanja Device Marije v Fatimi. Zgodilo se je v vihri prve svetovne vojne. Prikazovanje
Device Marije se je v Fatimi na Portugalskem dogajalo vsakega 13. dne v mesecu od
aprila do oktobra leta 1917.
Že leta 1916 se je pastirčkom, ki so pasli v dolini Iria, prikazal angel miru in jih
naučil dve molitvi, v katerih je poudarjeno povabilo k molitvi za tiste, ki ne verujejo,
ne upajo, ne ljubijo.
Pastirčki so že po prvih angelovih besedah odkrili, da so prejeli poslanstvo, da
darujejo svoje življenje za dobro drugih. V letu 1917 se je pastirčkom pričela prikazovati Marija.
Fatima je vasica na Portugalskem
in leži v pokrajini, ki je podobna naši
Istri. Trije pastirčki so bili: desetletna
Lucija Dos Santos, devetletni Frančišek Marto in njegova sestrica Hiacinta – Lucijina sestrična in bratranec.
Na kraju, kjer so otroci videli
Mater Božjo, danes stoji kapelica s
kipom, ki je narejen po opisu otrok.

Obisk Fatimske Marije pri sv. Petru, 2016.

Drevo, nad katerim je stala Gospa (neke vrste nizek hrast), so ljudje razlomili in
razrezali. Koščke so odnesli domov kot relikvije. Marija je otrokom naročila, naj vsak
dan molijo rožni venec za mir na svetu, jo častijo in delajo pokoro v spravo za greh.
Otroci so obljubili, da bodo radi molili rožni venec, da bodo Bogu prinašali žrtve in
sprejemali vse trpljenje v spravo za številne grehe, s katerimi ljudje žalijo Boga.
Razodela jim je tri »fatimske skrivnosti«. Prva skrivnost: po Hiacinto in Francka bo kmalu prišla, Lucija pa bo živela dalj časa, ker hoče Jezus po njej razširiti po
svetu češčenje Marijinega brezmadežnega Srca. Druga skrivnost: Marija je napovedala svetovno vojno, končno zmago svojega brezmadežnega Srca in da se bo Rusija
spreobrnila. Tretja skrivnost opisuje moža v belem, ki bo prestal mučeništvo skupaj z
mnogimi drugimi kristjani.
Pri zadnjem prikazanju 13. oktobra 1917 je šlo v dolino Iria sedemdeset tisoč
ljudi, ki so bili priče nenavadnemu astronomskemu pojavu. Sonce se je začelo vrteti
okoli svoje osi, sipalo je snope mavričnih barv, potem je začelo naglo padati ter je v
vijugah poplesavalo. To je bila čudežna potrditev, da je prikazen res prihajala iz nebes. Mnogi, ki niso verovali, so pričeli verovati.
Obdobje prikazovanj je bilo končano, začel pa se je boj z nasprotniki, ki so skušali
zavreti češčenje Matere Božje v dolini Iria. Podobno kot na lurško Bernardko so pritiskali na fatimske pastirčke, da bi priznali, da so si prikazovanja izmislili. Pastirčki so
se osebno srečali z Bogom, ki jim je po Mariji prihajal naproti in jim razodeval svoje
načrte usmiljenja, zato so ostali trdni in neomajni v svojih trditvah o prikazovanjih.
13. oktobra 1930 je škof iz Leirie izdal uradno dovoljenje za romanje v Fatimo. Dva
mala vidca sta medtem že umrla: najprej Frančišek leta 1919, nato še Hiacinta leta 1920.
Lucija je vstopila v samostan. Umrla je v visoki starosti 98 let 13. februarja 2005.
Noben kraj Marijinih prikazovanj ni tako tesno povezan s papeži kakor Fatima.
Do sedaj so jo obiskali že štirje papeži: papež Pavel VI., sv. Janez Pavel II., Benedikt XVI. in papež
Frančišek. Sestro in brata Hiacinto in Frančiška
je sv. papež Janez Pavel II. razglasil za blažena 13.
maja 2000 v Fatimi. 13. maja letos ju je papež Frančišek razglasil za svetnika. Postala sta najmlajša
svetnika v zgodovini cerkve, ki nista umrla mučeniške smrti. Sestra Lucija še čaka na beatifikacijo.
Hvaležni smo za nebeška sporočila v Fatimi.
Bog je hotel z njimi človeštvu pomagati in ga rešiti
iz velike nevarnosti, ki mu je pretila. Marija je na-

Mozaik Marka Ivana Rupnika v Fatimi.

povedovala številne stiske v prihodnosti, a je v imenu svojega Sina oznanila upanje za
vernike: »Na koncu bo zmagalo moje brezmadežno srce.«
Fatimsko sporočilo je na poseben način namenjeno ljudem našega stoletja,
ki je zaznamovano z vojnami, sovraštvom in trpljenjem ljudi. Je klic k spreobrnjenju in pokori.
Marija je naučila pastirčke posebno molitev in naročila, naj jo molijo po vsaki desetki rožnega venca: »O, Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega
ognja in privedi v nebesa vse duše, ki so potrebne tvojega usmiljenja.« Vsak izmed nas je poklican, da odgovori na Božji klic, da se bojuje proti zlu, najprej v samem
sebi, da razume smisel spreobrnjenja in žrtev v blagor drugih, kot so to storili trije
pastirčki v svoji čistosti in nedolžnosti.
Mojca Stegu

Napovednik
• V nedeljo, 1. oktobra, bomo obhajali rožnovensko nedeljo.
• V ponedeljek, 2. oktobra, si bomo v okviru socialnega tedna ogledali dokumentarni film Samo začeti je treba o življenju in delu dr. Janeza Evangelista Kreka.
• V ponedeljek, 2. oktobra, bo redno srečanje ŽK.
• V torek, 3. oktobra, bomo pri večerni sv. maši obhajali transitus. Vabljeni!
• V soboto, 7. oktobra, se bodo prijatelji gora srečali pod Malo Mojstrovko, pri Borutovem obeležju. Sveta maša bo ob 11.00. Vabljeni!
• V soboto, 7. oktobra, bomo obhajali zadnji dan tridnevnice pred slovenskim praznovanjem fatimske stoletnice. Ob 17.45 bomo izpostavili Najsvetejše in molili
rožni venec, nato bo sledila sv. maša z nagovorom (18.30). Lepo vabljeni!
• Prvosobotna pobožnost na čast Brezmadežni bo v soboto, 7. oktobra, v samostanski kapeli. Ob 8.30 bo molitev rožnega venca, nato sveta maša. Vabljeni!

Verouk za starše – skupina za starše

D

ragi starši! Bog se je odločil »za družino«: že človeka je ustvaril po svoji podobi
kot moža in ženo. Prav je, da se za družino ponovno zavestno odločimo tudi
mi in nekaj več storimo za njeno kvalitetnejše življenje. Zato naj bo začetek novega
pastoralnega leta vabilo, da storimo vse, kar zmoremo, da bi vsaka družina zaslišala
božji klic.

• V ponedeljek, 9. oktobra, ima ŽPS po večerni sv. maši svoje redno srečanje.

Vaši otroci imajo tedenski verouk, mladi imajo svoje tedensko srečanje, nekateri
zakonci iz naše župnije so vključeni v zakonske skupine. Kaj pa vi, dragi starši veroučencev? Ko ste se odločili za družino in vas je Bog obdaril z otroki, se je vaš »veroučni
čas« izgubil med vsakodnevnimi obveznostmi. Res je, da naša župnija nima konkretne
ponudbe za starše veroučencev. Adventno in postno srečanje za starše je del župnijske
ponudbe, ampak je še vedno premalo za bolj poglobljeno krščansko življenje.

• V soboto, 14. oktobra, bo v samostanski kapeli molitev v spomin na sv. Maksimilijana Kolbeja.

Verouk za starše ali skupina za starše je lahko konkreten pastoralni izziv za vse
nas. Vabilo velja vsem staršem veroučencev. Srečanja bodo duhovne narave, kar pomeni, da so namenjena rasti vaše osebne vere. To bo čas, ko si lahko podelite tudi duhovne izkušnje in ob navzočnosti duhovnika prečiščujete spoznanja o veri, o Bogu.
Verouka namreč ne potrebujejo samo otroci in mladi, ampak vsak kristjan, v vsakem
življenjskem obdobju. Vera v Boga ni v čustvih in domišljiji. Vera je zastonjski dar
vsakomur. Bog se nam daje. V vsem, najbolj pa v zakramentih. Vzgoja kristjana je
vzgoja v veri v zakramente. To naj bo tudi pot v vzgoji vsakega starša. In Gospod bo
dal svoj blagoslov.
Kot župnik roteče vabim vsako družino, starše in otroke:
DRUŽINA, VRNI SI PONIŽNOST, VSAKDANJO MOLITEV,
ČAS ZASE IN KRŠČANSKE VREDNOTE!

• V torek, 10. oktobra, bo po večerni maši srečanje biblične skupine, ki jo vodi p.
Cristian.
• V soboto, 14. oktobra, bo v Stični vseslovensko obhajanje fatimske stoletnice. Plakat je na oglasni deski. Lepo vabljeni!

• V petek, 27. oktobra, bo pri svetem Urhu (župnija Sostro) molitev za mir v duhu
Assisija.
• V sredo, 1. novembra, bomo obhajali zapovedani praznik vseh svetih. Maše bodo
kakor ob nedeljah: ob 8.00, 9.00 in 18.30.

SVETE MAŠE: nedelja: 8.00, 9.00, 18.30

med tednom: 7.00, 18.30

URADNE URE: ponedeljek in četrtek: 16.00–17.00

torek, petek: 10.00–11.00

OBHAJILO NA DOMU starejšim in bolnikom: redno na prve petke v mesecu

in po naročilu, posebej še pred prazniki.

p. Cristian Balint
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