
POT DO
ZVELIÈANJA

IN MIRU

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.

NEKAJ PRAKTIČNIH NASVETOV

Ker je prvosobotna pobožnost vezana na sv.
spoved in ker se Marijino Srce (tudi v skladu s
fatimskim sporočilom) vedno časti skupaj z
Jezusovim Srcem, v Cerkvi na Slovenskem prvo
soboto redno obhajamo na soboto po prvem
petku. Po večini slovenskih župnij in svetišč
obhajajo prvosobotno pobožnost z litanijami
Matere Božje, kar je lepo. Še lepše bi bilo, če bi
jih obhajali z izpolnitvijo naštetih petih pogojev.
Ponekod ob tej priložnosti tudi obnovijo
posvetitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu.

Če v kaki župniji ne obhajajo prvih sobot
organizirano, lahko pobožnost verniki obhajate
sami. Pri duhovniku morate opraviti spoved in
na prvo soboto morate prejeti zadostilno
obhajilo. Molitev in premišljevanje rožnega
venca pa lahko opravi vsak sam. Pri tem se
seveda lahko tudi povezujete v molitvene
skupine. Če so ovire, se z dovoljenjem duhovnika
prvosobotna pobožnost lahko obhaja na nedeljo
po prvi soboti. Omenjena pobožnost bi bila lahko
izziv tudi za bolnike, ki ne morejo več priti v
cerkev.

Navedki so navedeni oz. povzeti po knjižici:
 A. Nadrah, Pet prvih sobot, Salve 2012.

PET PRVIH SOBOT

ŠE IZ POSEBNIH RAZODETIJ S. LUCIJI

Obhajanje petih prvih sobot ni samo Marijina,
ampak je tudi Jezusova volja. Dne 15. februarja
1926 je Lucija doživela prikazanje Jezusa kot
majhnega dečka. Odlomek iz njunega pogovora:
“Toda moj spovednik je rekel v pismu, da ta
pobožnost na svetu ni potrebna, saj je že veliko
duš, ki te prejemajo na prve sobote na čast naši
Gospe in petnajstih skrivnosti rožnega venca.”
“Res je, moja hči, da mnogo duš začne, toda
le malo jih konča; in tiste, ki končajo, delajo
to z namenom, da bi dobile tamkaj
obljubljene milosti. Tiste duše, ki opravijo
pet prvih sobot v gorečnosti in z namenom
zadoščevanja Srcu tvoje nebeške Matere, so
mi bolj všeč kakor tiste, ki to napravijo
petnajstkrat, a mlačno in ravnodušno.”

www.sticna.com

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.

DRUGA MOLITEV ANGELA
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PRVE SOBOTE PRED FATIMO

Pobožnost prvih sobot je že pred Fatimo
priporočal papež Pij X. in obstoji predvsem
v prejemu svetega obhajila v zadoščenje
Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Poleg tega
naj bi vsako prvo soboto preživeli v duhu
zadoščevanja in v molitvi za duhovne poklice
in svetost duhovnikov.
MARIJINA VELIKA OBLJUBA
V skladu s fatimskim razodetjem pa je
najpopolnejša oblika prvosobotne pobožnosti
dopolnjena s petimi pogoji in nam zagotavlja
srečno večnost ter prispeva k miru v naših
družinah, skupnostih ter po vsem svetu.
Devica Marija se je fatimski vidkinji sestri
Luciji po letu 1917 namreč prikazala tudi 10.

decembra 1925 v samostanu
Pontevedra in ji rekla:
“Hčerka moja, glej moje
Srce, obdano s trni,
katerega nehvaležni ljudje

nenehno prebadajo s svojimi kletvami
in nehvaležnostmi. Vsaj ti si priza-
devaj, da me tolažiš, in jim povej, da
bom vsem tistim, ki se bodo pet
mesecev, vsakokrat na prvo soboto,
spovedali, prejeli sveto obhajilo,
zmolili rožni venec in mi petnajst minut
v premišljevanju petnajstih skrivnosti
rožnega venca delali družbo v spravo
za grehe, v njihovi smrtni uri stala ob
strani z vsemi potrebnimi milostmi za
zveličanje njihovih duš.”

PRVOSOBOTNA POBOŽNOST
“NA FATIMSKI NAČIN”
V skladu z Marijino veliko obljubo torej petkrat
zaporedoma na prvo soboto v mesecu:
- obhajamo zakrament sprave (spoved);
  to lahko storimo 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;
- vse to delamo z namenom zadoščevanja
  Marijinemu brezmadežnemu Srcu.

S pobožnostjo petih prvih sobot, če jo vzamemo
resno, nam Devica Marija poleg miru (in
posredno časne sreče) zagotavlja večno srečno
življenje v nebesih.
Iz upravičenih razlogov, z dovoljenjem
duhovnika, lahko naštete pogoje izpolnimo na
nedeljo po prvi soboti.
Kdor ljubi Jezusa in Marijo, se prvosobotne
pobožnosti ne bo udeležil samo petkrat, ampak
mu bo postala življenjsko pravilo in priložnost
za izkazovanje ljubezni do Jezusa, Device
Marije in vseh ljudi.
Nekateri vse življenje opravljajo prvosobotno
pobožnost na fatimski način. Znano je, da sta
to storila prav sestra Lucija in ljubljanski škof
Gregorij Rožman.

NEKAJ ZGODOVINSKIH PODATKOV

Leirijsko-fatimski škof je pobožnost petih prvih
sobot odobril in razglasil 13. septembra 1939.
Ta pobožnost se je začela širiti ne le na
Portugalskem, ampak tudi drugod.

Pri nas je prvosobotno pobožnost v fatimskem
duhu razglasil in vneto pospeševal ljubljanski
škof dr. Gregorij Rožman. Za to pobožnost se
je navdušil, jo razširjal in s svojo mučeniško
krvjo potrdil tudi bl. Alojzij Grozde.

V Cerkvi na Slovenskem smo organizirano
obhajali pet prvih sobot leta 2013, ko smo se
pripravljali na 70-letnico posvetitve Mariji-
nemu brezmadežnemu Srcu. Pet prvih sobot smo
obhajali tudi v letu 2016 kot pripravo na obisk
Marije Romarice iz Fatime. Primerno in
zaželeno je, da bi jih obhajali tudi v letu 2017,
ko obhajamo 100-letnico fatimskih dogodkov,
in tudi vedno znova po stoletnici.

NAMEN ZADOŠČEVANJA

Fatimskim pastirčkom Luciji, Frančišku in
Jacinti se je leta 1916 prikazal angel miru, leta
1917 pa Devica Marija. Angel jim je razodel,
da imata Presveti Srci Jezusa in Marije z njimi
načrte usmiljenja. Devica Marija pa jim je pri
junijskem prikazanju pokazala svoje Srce,
obdano s trni, ki pomenijo naše grehe, in rekla,
da Jezus želi vpeljati pobožnost do Njenega
brezmadežnega Srca. Potrebno je, da
zadoščujemo za svoje grehe in grehe vsega
sveta. Gre pa tudi za veliko povezanost med
Jezusovim in Marijinim Srcem.


