
Sveti  Ivan  Pavao  II.
hodočastio je u Fatimu 13.
svibnja  1982.  na  prvu
obljetnicu  preživljena
atentata i tada je  ponovio
posvetu  svijeta  Majci
Božjoj.

Također  prisjetimo  se  još  nekoliko  njegovih
riječi izgovorenih u Fatimi 13. svibnja 1982.

"U  svjetlu  otajstva  Marijina  duhovnog
majčinstva,  pokušajmo razumjeti  izvanrednu
poruku, koja je započela 13. svibnja 1917. u
Fatimi i u slijedećih pet mjeseci  odzvanjala je
u  cijelom  svijetu...Ostatak  je  dokumentirana
povijest.
...Poruka  „Gospe  Fatimske”  je  poziv  na
obraćenje i pokajanje.  To je majčinski poziv,
koji nas zove i na molitvu, osobito na "Njenu"
molitvu – molitvu Krunice...
...Danas više nego ikada trebamo molitvu, ali
ne onu bez razuma i srca. Naša molitva mora
proizlaziti i prebivati u našim srcima. Predajte
svoje  molitve,  svoj  život  Mariji,  našoj
duhovnoj  majci.  Ona nas čeka...  Kao i  srce
Njena Sina i Njeno je srce otvoreno i čeka da
uđemo u  njega,  čeka  da  joj  predamo naša
srca,  naše  nade  i  snove,  da  joj  predamo -
sebe.  Njezina ljubav prema nama je gotovo
jednako bezgranična kao i ona Njezina Sina.
Gospa  nas  savjetuje,  upozorava  kako
moramo početi mijenjati ne samo naše živote,
već  i  put  kojim  je  krenulo  čovječanstvo.
Zadatak  koji  obeshrabruje  svakog  od
nas...No sve što Majka Božja želi i treba
od  nas  jest  naša  molitva.  Ona  nam
govori ponovno i ponovno – "MOLITE
KRUNICU"."

RIJEČ ŽUPNIKA
Drage župljanke i dragi župljani,
ove godine je točno 100 godina od ukazanja
Gospe u Fatimi u Portugalu. Naša nova župna
crkva posvećena je upravo  Gospi Fatimskoj.
Bilo bi lijepo i dostojno da kao Župa svečano i
pobožno obilježimo tu obljetnicu.

Sva naša mjesta koja pripadaju Župi, a to su
Banja,  Modro  Oko,  Šarić  Struga,  Plina,
Dumanjac,  Čeveljuša, Baćina, Peračko Blato i
Stablina imati će svoj dan kod Gospe Fatimske
u Stablini. Za njih bi posebno molili krunicu i sv.
Misu  na  taj  dan.  Svi  će  dobiti  i   malenu
uspomenu.  Priredili  smo  i  prigodni  program
kroz sve dane počevši od subote, 6. svibnja pa
sve do Mise Zahvalnice u nedjelju, 14. svibnja. 

Sve Vas pozivam, i stare i mlade, i roditelje i
djecu, odazovimo se na Dane Gospe Fatimske
u Stablini, poslušajmo naše goste, pogledajmo
zajedno prigodne filmove, zajedno poslušajmo
naše pjevače i  najvažnije –  zajedno slavimo
Boga, zajedno molimo zagovor naše Majke da
bdije  nad  nama,  da  nas  čuva.  Molimo je:  U
VJERI NAS PODRŽI DA SLIJEDIMO KRISTA,
HRVATSKI NAM BRANI DOM, NAŠA GOSPE
FATIMSKA.

I ponovno, kao i mnogo puta ranije pokažimo
zajedništvo,  dobrohotnost  i  gostoljubivost.
Pokažimo  da  znamo  biti  zajedno,  zajedno
moliti i raditi svaki u svom poslanju. Odazovimo
se svi,  ne samo na Vaš dan, već i sve dane
Gospe Fatimske.

Vaš fra Paviša

DANI GOSPE FATIMSKE 

  U STABLINI

  6. – 14. svibnja 2017.

  U PRIGODI 100. OBLJETNICE

GOSPINA UKAZANJA 

U FATIMI



SUBOTA
6. svibnja 2017. u 19,00 sati

DOKUMENTARNI FILM 
"KAROLU S LJUBAVLJU" 

Ovaj film sniman je u Poljskoj  i  traje 28 minuta.
Predstavit će ga kao i knjigu "Dom pokraj Wisle"
sam  autor  -  novinar,  voditelj  i  urednik  HKR-a
DOMAGOJ  PEJIĆ.  Na  međunarodnom  festivalu
kršćanskog filma u Bjelorusiji  ovaj dokumentarac
dobio je priznanje jer je - kako je napisao stručni
žiri - 'rađen s osobitom ljubavlju prema Sv. Ivanu
Pavlu II.' 

NEDJELJA
7. svibnja 2017. u  09,30 sati

OTVORENJE DANA GOSPE
FATIMSKE

Sv. Misu predslavi župnik 
fra Paviša Norac-Kevo, 

a pjeva Župni zbor iz Stabline.

PONEDJELJAK
8. svibnja 2017. u 18,30 sati

krunica i sv. Misa za sve, na koju
posebno pozivamo vjernike 

Banje i Modrog Oka

Film uz kolače: KAROL, ČOVJEK 
KOJI JE POSTAO PAPA – I. dio

Biografski  film o  životu  svetog Ivana Pavla  II.  s
naglaskom  na  mlađim  danima  njegova  života
provedenim u rodnoj Poljskoj. 

UTORAK
9. svibnja 2017. u 18,30 sati

krunica i pobožnost sv. Anti 

Sv. Misa za sve, na koju 
posebno pozivamo vjernike 

Baćine i stare Pline

koncert duhovne glazbe 
 Župnog zbora

domjenak

SRIJEDA
10. svibnja 2017. u 18,30 sati

krunica i sv. Misa za sve, na koju
posebno pozivamo vjernike 

Šarić Struge

Film uz kolače: KAROL, ČOVJEK 
KOJI JE POSTAO PAPA – II. dio

ČETVRTAK
11. svibnja 2017. u 18,30 sati

krunica i sv. Misa za sve, na koju
posebno pozivamo vjernike 

Peračkog Blata

Klanjanje Presvetom Sakramentu 
predvode pjevanjem i animira  FRAMA

  domjenak

PETAK
12. svibnja 2017. u 18,30 sati

krunica i sv. Misa za sve, na koju
posebno pozivamo vjernike

Stabline i Čeveljuše

Film uz kolače:
ČUDO GOSPE FATIMSKE (1952.)

U ovom igranom filmu pogledajte što se 1917.
događalo  u  malom  portugalskom  mjestu
zvanom FATIMA.

SUBOTA – GOSPA FATIMSKA
13. svibnja 2017. u 10,00 sati

Procesija  i  svečana  sv.  Misa  koju
predslavi  i  propovijeda  fra  Joško
Kodžoman,  provincijal  Franjevačke
provincije Presvetog Otkupitelja.

NEDJELJA
14. svibnja 2017. u  09,30 sati

sv. Misa Zahvalnica koju predslavi 
fra Frano Prcela, dominikanac, a
pjevaju Pučki pjevači iz Stabline

Fra Frano Prcela dominikanac i teolog obnašao je više
službi  u Crkvi.  Od 1999.  do 2003.  bio  je  provincijal
Hrvatske dominikanske provincije, i tad je bio najmlađi
provincijal  na  svijetu.  Od  2000.  do  2003.  bio  je
predsjednik  Hrvatske  konferencije  viših  redovničkih
poglavara. Autor je više knjiga , a u svojim člancima i
izlaganjima  osobito  se  bavi  tematikom  praštanja,
pomirenja, suživota, dijaloga, odgoju mladih itd.

Pučko slavlje


