
Dragi starši, dragi otroci, dragi VSI!       

Od časa do časa je potrebno 

pogledati bolj pozorno, bolj blizu 

neke  resnice in njihove simbole – 

znamenja in njihovo življenjsko 

važno sporočilo. Ob pazniku 

Brezmadežnega spočetja DM 

8.decembra na začetku adventa mi 

še posebej stopa pred oči 

EVROPSKA 

ZASTAVA . 

 

KAKO JE SLOH PRIŠLO DO 

ZASTAVE? Poglejmo zapis na Google 

 

Oglejte si še spodnje povezave: 

Evropa živi, kakor da Boga ne bi bilo - pravi sv. oče, 

Janez Pavel II. V Evropski ustavi korenine krščanske 

kulture niso omenjene. Pa vendar, zastava, ki vihra na 

vsaki pomembnejši evropski ustanovi (kakor tudi 

oznaka z dvanajstimi zvezdami na vsakem 

evropskem avtomobilu) je delo slikarja, kristjana, 

velikega častilca Device Marije. Tako 

barve, kakor simboli, kažejo na 

marijansko pobožnost. 

Na originalni skici so zvezde, razporejene v krogu, 

srebrne barve (šele kasneje so dobile zlato barvo) na 

modri podlagi. Modra predstavlja nebo in bela 

deviško čistost.  

Kakorkoli, to je zgodba, o kateri krožijo različne 

verzije. 

 

Vse se je začelo leta 1949, v Strasbourgu, kjer 

je bil ustanovljen simboličen organ, brez 

politične moči, imenovan Svet Evrope. Leto 

kasneje je bil razpisan natečaj za skupno 

evropsko zastavo, kjer so sodelovali evropski 

umetniki. Eden od njih je bil tudi Arsene 

Heitz, takrat neznan slikar. Heitz je, kakor 

mnogi kristjani, nosil okoli vratu t.i. 

čudodelno svetinjo, narejeno po videnjih sv. 

Katarine Laboure, 1830 v Parizu. Redovnica 

je povedala, da ji je sama nebeška Gospa 

naročila, naj da kovati svetinjo z dvanajstimi 

zvezdami in napisom: "Marija brez madeža 

spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo." 

Svetinja je postala ena izmed najbolj 

razširjenih. Nosila naj bi jo tudi sv. 

Bernardka Soubirous, ko se ji je 11. februarja 

1858 prvič prikazala Devica Marija, oblečena 

v belo in modro in se ji kasneje predstavila z 

imenom Brezmadežno spočetje. 

Osnutek A. Heitza, z dvanajstimi zvezdami v krogu 

na modri podlagi, je zmagal na natečaju. Komisiji je 

predsedoval Belgijec judovske vere, ki ni vedel za 

marijanski izvor simbolov. Mogoče pa so ga 

pritegnile barve, ki so bile iste (na osnutku so zvezde 

srebrne barve na modri podlagi), kakor barve zastave 

nove države Izrael (1948). Tudi število zvezd nekako 

povezuje judovstvo in krščanstvo: dvanajst je 

Jakobovih sinov in Izraelovih rodov in dvanajst 

Jezusovih učencev. Najmočnejša vez pa je žena iz 

Nazareta, "Sionska hči", vez med Staro in Novo 

Zavezo, v kateri se izpolni mesijansko pričakovanje. 

1955 je Heitzova skica postala uradni osnutek za 

zastavo nove Evrope. Kritik ni manjkalo že takoj na 

začetku, saj je bilo držav članic le šest, zvezd na 

zastavi pa dvanajst- torej bi bila lahko nova evropska 

zastava po zgledu ameriške, kjer vsaka zvezda 

predstavlja eno zvezno državo. Arsene Heitz je uspel 

prepričati odgovorne v Svetu, čeprav ni omenjal 

verskega izvora, da je število dvanajst "simbol 

polnosti" in se ne bi smelo spreminjati, čeprav bi bilo 

držav več. In še ena zanimivost. Zastava, 

kakršno poznamo, je bila uradno sprejeta 

med zasedanjem Sveta Evrope 1955. Dan je 

bil določen glede na politične obveznosti 

poglavarjev držav. To je bil 8. december - 

dan, ko Cerkev slavi praznik 

brezmadežnega spočetja Device Marije. 

Za mnoge, slučaj. Za druge pa mogoče 

tudi znak neke, "višje", stvarnosti. 

Ni vse v rokah politike in mogočnih tega 

sveta. Nad vidnim je nevidno in nad 

človeškim nebeško.  

Nad Evropo pa roka Brezmadežne, žene 

iz Razodetja, ogrnjene s soncem in 

vencem dvanajstih zvezd na glavi. 

 

Kaj je TROEDINI 

BOG  S TO 

ZASTAVO 

HOTEL NAM 

SPOROČITI,  

POVEDATI? 



 SKRIVNOSTI SVETEGA 

ROŽNEGA VENCA   

- SKRIVNOSTI NAŠEGA 

ODREŠENJA, 

 NAŠEGA 

 USTVARJENJA-OSTVARJENJA 

Apostolska vera 

Verujem v Boga Očeta 

vsemogočnega, stvarnika nebes in 

zemlje. In v Jezusa Kristusa, Sina 

njegovega edinega , Gospoda 

našega, ki je bil spočet od Svetega 

Duha, rojen iz Marije Device, 

trpel pod Poncijem Pilatom, 

križan bil, umrl in bil v grob 

položen  šel v predpekel, tretji dan 

je od mrtvih vstal; Šel v nebesa, 

sedi na desnici Boga Očeta 

vsemogočnega; od ondod bo prišel 

sodit žive in mrtve. Verujem v 

Svetega Duha; sveto katoliško 

Cerkev, občestvo svetnikov; 

odpuščanje grehov; vstajenje mesa 

in večno življenje. Amen- 
 

1. KI NAJ NAM POŽIVI VERO! 

2. KI NAJ NAM UTRDI UPANJE!  

3. KI NAQJ NAM VŽGE LJUBEZEN 
 

 
 
 

VESELI  

1. ki si ga Devica od Sv. Duha spočela, 

2. ki si ga Devica v obiskovanju 
Elizabete nosila, 

3. ki si ga Devica rodila, 
4. ki si ga Devica v templju darovala, 
5. ki si ga Devica v templju našla 

SVETLI DEL - OZNANJEVANJE EVANGELIJA 

 ki je bil krščen v Jordanu, 
 ki je v Kani naredil prvi čudež, 
 ki je oznanjal božje kraljestvo, 
 ki je na gori razodel svoje 
veličastvo, 
 ki je postavil sveto Evharistijo 

ŽALOSTNI DEL 

 ki je za nas krvavi pot potil  
 ki je za nas bičan bil, 
 ki je za nas s trnjem kronan bil, 
 ki je za nas težki križ nesel, 
 ki je za nas križan bil. 

ČASTITLJIVI DEL 

ki je od mrtvih vstal, 
ki je v nebesa šel, 
ki je Svetega Duha poslal, 
ki je tebe Devica v nebesa vzel. 
ki je tebe Devica v nebesih kronal  
 

 

Pozdravljena Kraljica MATI 

USMILJENJA, življenje, sladkost in 

upanje naše, pozdravljena! K tebi vpijemo 

pregnani Evini otroci, k tebi zdihujemo 

žalostni in objokani v tej solzni dolini. 

Obrni torej naša pomočnica,  

svoje milostljive oči v nas in nam pokaži 

po tem izgnanstvu Jezusa, blagoslovljeni 

sad svojega  telesa,  

O milostljiva, o dobrotljiva,  o sladka 

Devica Marija! 
 
LETA 1917. je Marija v Fatimi  zaželela, da bi po 
vsaki desetki dodali prošnjo: 

O Jezus! Odpusti nam naše grehe, 
obvaruj nas peklenskega ognja, pripelji v 
nebesa vse duše, posebno še tiste, ki se 
najbolj potrebni tvojega usmiljenja. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AKCIJA –vsak dan  OD 20.45  

DO 21h 

MOLIMO  ROŽNI VENEC-župnik,  

bom molil v župnišču  ti pa, KARKOLI 

MOLIŠ ALI DELAŠ, SAM ALI S 

SVIJIMI  čez dan, pridruži v duhu skupni  

molitvi OB 20.45!   KO skupaj 

DARUJEMO MOLITVE IN DELO 

DNEVA NEBEŠKEMU OČETU!          
Ob 21.blagoslov 

 

 

  

 


