
OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA 

 
Začel se je oktober, mesec rožnega venca. Pri nas ga molimo vsak dan pol ure 

pred mašo. Vabljeni, da se nam pridružite. Molimo ga tudi doma, na poti, v avtu, v 

tišini, ko ne moremo spati …                                                                                              

K pomnoženi in poglobljeni molitvi rožnega venca vedno bolj  kličejo stanje 
duha v Cerkvi in državi, v Ukrajini, v svetu; v epidemiji, ki ne pojenja; skrajno 
skrhani odnosi med nami; volitve, tolike stranpoti, 
nestrpnosti …  SAMO MOLITEV NAS LAHKO REŠI!  

Rožni venec je molitev zaupanja. Ne pozabimo na to 
molitev! In pomislimo, kako ga molimo. Uslišanje 
naših prošenj ni odvisno od dolgih molitev, ampak od 
našega zaupanja v neskončno Božjo dobroto. 

2. – 9. okt. Teden za življenje, pod geslom Ne zavrzi življenja. Začetek bo 

s sveto mašo na Brezjah v nedeljo, 2. oktobra 2022, ob 16. uri. Na spletni 

strani Tedna za življenje bodo objavljena razmišljanja in prispevki.        

Četrtek, 6. oktober, TF Ljubljana: ob 18.00: Okrogla miza »KLIC PO 

SMRTI ALI KLIC PO POMOČI? O vprašanjih evtanazije« V sodelovanju 

z Radiem Ognjišče. Prisluhnimo. 

23. okt.: misijonska nedelja: Spomnimo se vseh pogumnih, čudovitih 

ljudi, ki želijo širiti Božjo ljubezen po vsej zemlji, pomagati najrevnejšim. 

Ob tej priložnosti bo tudi nabirka za misijone, ki se izvaja po vsem svetu. 

Zbrani darovi bodo poslani na sedež Papeških misijonskih družb v Rim, kjer 

jih bodo namenili za potrebe v misijonskih deželah. 

Papež je vsem katoličanom napisal poslanico na temo VI BOSTE MOJE 

PRIČE. Cerkev je vedno misijonska, oznanjevanje evangelija pa je bistvo 

njenega poslanstva. In Cerkev smo vsi po krstu. Kakšno je moje pričevanje? 

O BOG, OZRI SE NAME IN ME POSLUŠAJ. GOSPOD, PRIDI IN MI POMAGAJ. 
SLAVA OČETU IN SINU IN SVETEMU DUHU. 
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MOLITEV: DRAGI GOSPOD,  

 
ti si usmiljen in vedno ljubeč Bog. Ti si zanesljiv steber, h kateremu se 
zatečemo, ko smo preobremenjeni. Ti nas krepiš. 

Gospod, k Tebi se obračam, ker se počutim preplavljenega s skrbmi                
tega sveta. Počutim se stisnjenega ob zid zaradi bremen greha.                                 
Vem, Jezus, edino, kar lahko storim, je, da se predam in obrnem k Tebi. 
Tvoja beseda je jasna.                                                                                                

V knjigi preroka Izaije 1,18 je zapisano:                      
"Pridite, pravdajmo se, govori Gospod: Če so vaši 
grehi rdeči kakor škrlat, bodo beli kakor sneg, če so 
rdeči kakor bagrenina, bodo beli kakor volna."  

S to besedo, Oče, prevzemi oblast nad mojim 
življenjem, prevzemi nadzor nad vsemi mojimi 
težavami. Prevzemi jih Ti, Odrešenik, v slavo svojega 
svetega imena.                                                                     
Ljubim Te, Gospod, in slavim Tvoje sveto ime. V 
Jezusovem imenu. Amen. 

"VELIKE REČI MI JE STORIL VSEMOGOČNI, 
NJEGOVO IME JE SVETO. IZ RODA V ROD SKAZUJE 
SVOJE USMILJENJE VSEM, KI MU ZVESTO SLUŽIJO."                  

Iz Marijinega Magnificata Lk 1,48-49 

https://gibanjezazivljenje.si/teden-za-zivljenje/
https://gibanjezazivljenje.si/teden-za-zivljenje/
http://www.zupnija-kungota.si/


                  MESEC OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA  

Pred nami je mesec oktober, ko bo naše 

pastoralno delo spremljala in povezovala 

rožnovenska pobožnost. Vabilo k molitvi 

rožnega venca velja vsem: škofom, 

duhovnikom redovnikom, redovnicam, 

župnijskim sodelavcem, duhovnim 

gibanjem, zakonskim skupinam, ostarelim, 

bolnikom, otrokom, mladim in še posebej 

družinam.  

Sv. papež Janez Pavel II. je v apostolskem pismu o rožnem vencu zapisal: 

»Če osebno izkusite lepoto rožnega venca, boste sami postali goreči 

pospeševalci te molitve« (čl. 44). V istem pismu papež tudi pravi, da je bil 

rožni venec vedno družinska molitev in da te dragocene dediščine ne 

smemo izgubiti.  

Radi in na različne načine spodbujajmo družinske člane k tej molitvi. 

Družina, ki moli skupaj, ostane skupaj. Ko v skupni molitvi rožnega 

venca svoj pogled usmerjamo v Jezusa, se hkrati povezujemo med seboj in 

se utrjujeta naša medsebojna povezanost in ljubezen, ki jo poživlja 

delovanje Svetega Duha. 

 

Nujno, nujno potrebujemo Jezusovo in Marijino misel v teh neosebnih, 

nemirnih časih. V mesecu oktobru se v molitvi rožnega venca povežimo kot 

jagode na njem, da bi bili eno tudi pred izzivi, ki nas čakajo.                           

Mati Marija naj moli z nami k Jezusu. 

 

O, brezmadežno in trpeče srce Marijino, 

naj se po tebi izlije Božje usmiljenje na vse kraje sveta, kjer vojne trgajo 

našo zemljo in grehi ranjujejo srce našega Očeta. Sprejmi pod svoj plašč 

vse, za katere te danes prosimo. 

Prosimo te, usliši našo zaupno in srčno ,molitev, da bo blago utripanje miru 

spet zaznamovalo naše dneve in noči. 

 
MOLI, MOLI ROŽNI VENEC, LJUBLJENI SLOVENSKI KROV, 
ZVESTO NAD TEBOJ POČIVAL BO MARIJIN BLAGOSLOV. 

 

KAKO  ODPRETI  VRATA  BOGU? 

 

Bog biva tam, kamor mu pustimo vstopiti. 

Pogosto se ne zavedamo, da nas on sam išče in si na različne načine 

prizadeva, da bi ga našli. Bog nas prvi išče, prvi ljubi. Kako naj to vem? 

 

V trenutkih tišine, doma ali v cerkvi ali v naravi, se želim spomniti, kako in 

s čim me je Bog zastonjsko obdaril. In za te stvari nimam sam prav nobenih 

nobenih zaslug! 

Želel je, da se rodim. O, koliko se jih ne! Tako čudovito dogajanje je to! 

Znanstveniki tudi v 21. stoletju še niso iznašli drugačnega načina 

nosečnosti. Kaj se takrat dogaja v telesu ženske, je samo Božja modrost. 

Ste že kdaj razmišljali o tem čudežu? 

 

Bog mi je podaril dihanje. Sem sam kaj naredil za to? Lahko samo za en 

komolec podaljšam življenje brez njegove volje? 

Podaril mi je zrak, ki ga diham. Niti trenutek ne bi mogel živeti brez njega. 

 

Podaril mi je svetlobo, sonce. Brez njega življenje ni možno. Kako se ga 

razveselimo po nekajdnevnem dežju! Smo kaj sami naredili za čudovite 

sončne vzhode in zahode? Zahvalimo se mu zanje. Jutri nam bo naredil še 

enega. "On namreč daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in 

dobrimi ter pošilja dež pravičnim in krivičnim" (Mt 5,45). 

 

Podaril mi je vodo. Kakšno bogastvo je to, 

vedo tisti, ki trpijo žejo, ki živijo v sušnih 

predelih, ki jo nosijo … Ste se že kdaj 

zahvalili zanjo? 

Podaril mi je temo, da lahko počivam. Lahko 

spremenim ta naravni tok? 

Poskrbel je, da raste zelenjava, sadje, živijo 

živali … Vse to umira, da nahrani mene. 

Včasih so rekli, da za vsako bolezen rožca 

raste. Smo bili mi tako pametni, da smo jo 

ustvarili? 

Ko bomo priznali, da nam je vse to darovano, 

se bomo odprli Bogu in se zahvalili.                
Se nadaljuje prihodnji mesec. 


