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NEDELJA 27. MED LETOM – ROŽNOVENSKA           

07.10.  
 

ob 7h     za farane                              

ob 8.30  na Pernovem  za +Gabrijelo Zagoričnik    

                                     ter Martina in Nežo Cokan   

ob 10h   za +Marijo in Antona Pecl ter Franca Novak    

Ponedeljek Benedikta                                     

08.10.                 ob 19h   za +Ivico Videnšek                                    

Torek Dionizij                      

09.10.         ob 7h     za +Moniko Drev                                 

Sreda Danilo                                   

10.10.                                                    ob 19h   za +Frenka Forštner, 30. dan                      

Četrtek Janez XXIII                                        

11.10.           ob 8h    na Pernovem   za +Stanka Verdel                

Petek Maksimilijan Celjski                      

12.10. ob 19h   za +Marjana Messec, obl.                

Sobota Gerald                                              

13.10.          ob 7h     za +Ano in Franca Reher                       

NEDELJA 28. MED LETOM                         

14.10.  
 

  

ob 7h     za farane                              

ob 8.30  na Pernovem  za +Alojza in Terezijo Ježovnik, obl.  

ob 10h   za +Olgo, Jožeta in Ano Šraml, obl.  
 

 

 



 

                  27. NEDELJA MED LETOM    
 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mr 10,2–16 

MOČ MOLITVE ROŽNEGA VENCA 

 

Prav 7. oktobra obhajamo praznik Rožnovenske Božje 

Matere, ki je bil v bogoslužje vpeljan kot spomin na 

krščansko zmago nad Turki pri Lepantu 7. oktobra 1571. 

Molitev rožnega venca je bila skozi mnoga stoletja vir 

moči in poguma, vir milosti in blagoslova. V mnogih 

Marijinih prikazovanjih na različnih koncih sveta je bilo 

po vidcih slišano naročilo: Molite rožni venec! Skupaj z 

naročilom po molitvi slišimo mnoge odmeve, kaj vse 

lepega in blagoslovljenega se je zgodilo po vztrajni in 

goreči molitvi ter premišljevanju rožnovenskih skrivnosti.  

Tudi marsikateri zakon in družinska preizkušnja se reši v moči molitve rožnega venca. Dejstvo je, kar nam 

potrjuje tudi današnja Božja beseda, da zakonska zveza med možem in ženo presega zgolj človeško 

zakonodajo in je več kot le dogovor med zakoncema. Je uresničitev zamisli, ki jo je imel Bog, ko je ustvaril 

človeka kot moža in ženo. Kdor to zvezo pretrga in osnuje drugo zakonsko skupnost, po Jezusovih besedah 

prešuštvuje. 

Ta izraz nam je znan iz Svetega pisma. Ljudska govorica ga ne uporablja. Mogli bi preprosto reči, da zakonec, 

ki to stori, stori nekaj, kar ni prav. Oddaljuje se od Božje zamisli. Ker je zakonska zveza med možem in ženo v 

Božji zamisli nekaj velikega, tudi njena prelomitev ne more biti brez velike odgovornosti. 

Mojzes je razrešitev zakonske zveze dovolil zaradi trdosrčnosti. Tudi ta izraz kaže na oddaljevanje od Božje 

zamisli. Bog je ljubezen; zveza med možem in ženo je najmočnejši odsev te ljubezni, razbitje te zveze je znak 

velikega pomanjkanje ljubezni, je trdosrčnost. Bolj se človeštvo oddaljuje od Boga, več je med ljudmi 

trdosrčnosti. Zato je tudi vedno več »prešuštvovanja«.  

Naj bo tudi prošnja po krepitvi ljubezni med zakonci ena od tistih, ki jih vključimo v naše molitvene namene, 

še posebej v tem mesecu premišljevanja skrivnosti rožnega venca. 
Po: Beseda da Besedo 

 

 

 

 

Pristopili so farizeji,  
in da bi ga preizkušali,  

so ga vprašali: »Ali je dovoljeno  
možu odsloviti ženo?«  

Odgovoril jim je:  
»Kaj vam je naročil Mojzes?« 

Rekli so:  
»Mojzes je dovolil napisati ločitveni 

list in jo odsloviti.«   
Jezus pa jim je rekel:  

»Zaradi vaše trdosrčnosti  
vam je napisal to zapoved,  

na začetku stvarjenja pa ju je Bog  
ustvaril kot moža in ženo.  

Zaradi tega  
bo mož zapustil očeta in mater  

in se pridružil svoji ženi  
in bosta oba eno meso.  

Tako nista več dva,  
ampak eno meso.  

Kar je torej Bog združil,  
tega naj človek ne ločuje!«   

 
(Mr 10,2–9) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Papež Frančišek je zelo priporočal molitev rožnega venca po družinah v oktobru. 

Če smo realni, lahko priznamo, da te molitve večina mladih sploh več ne pozna. Vsak 

pa jo z dobro voljo lahko ponovno odkrije. Mladi radi raziskujejo po internetu, kjer je 

tudi rožni venec predstavljen na stotine načinov. En primer objavljam tukaj v naših 

oznanilih. Poglejte in raziskujte dalje …  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Rožni venec 
 

Iz Wikipedije, proste enciklopedije 

 
Rožni venec 

Rožni venec je katoliška molitev. Rožni venec (tudi roženkranc ali molek) je tudi venec jagod na 

vrvici, ki se uporablja pri molitvi.  

Pravijo, da se je molitev rožnega venca razvila kot nadomestilo za molitev 150 psalmov iz Svetega 

pisma, saj neuki ljudje niso znali brati. Molitev rožnega venca se je izoblikovala ob koncu 16. stoletja 

in je obsegala 3 dele po 50 Zdravamarij (z nekaj dodatnimi molitvami). Ta oblika je ostala 

nespremenjena do konca 20. stoletja, ko je papež Janez Pavel II. dodal še četrti - svetli del.  

V Apostolskem Pismu "Rožni venec Device Marije" Papež Janez Pavel II je govoril o velikem pomenu 

Rožnega venca: " Rožni venec Device Marije (Rosarium Virginis Mariae), ki se je postopoma razvil v 

drugem tisočletju ob navdihovanju Božjega Duha, je priljubljena molitev mnogih svetnikov in jo je 

priporočalo cerkveno učiteljstvo"."Dejansko je rožni venec, čeprav ga zaznamuje marijanskost, kar 

najgloblje kristološka molitev. V treznosti svojih prvin zedinja v sebi globino celotnega evangeljskega 

oznanila in je hkrati njegov povzetek.2V njem odmeva Marijina molitev, njen nenehni magnifikat za 

odrešenjsko učlovečenje, ki se je začelo v njenem deviškem naročju. Krščansko ljudstvo se z rožnim 

vencem podaja v Marijino šolo, da bi se dalo uvesti v premišljevanje lepote Kristusovega obličja in v 

izkustvo globine njegove ljubezni. V premišljevanju skrivnosti rožnega venca verujoči zajema polnost 

milosti, ki jih prejema tako rekoč iz rok Odrešenikove Matere".[1]  

Vsi štirje deli rožnega venca imajo isto strukturo. Vsak del se začne z molitvijo Verujem, sledi Očenaš, 

tri Zdravamarije s prošnjami (glej spodaj) in Slava Očetu. V nadaljevanju sledi pet desetk: vsaka 

desetka se začne z Očenašem, sledi deset Zdravamarij s premišljevanjem ene od skrivnosti (glej 

spodaj) in nato Slava Očetu. Posamezni del rožnega venca se konča z zaključno molitvijo: "O Jezus, 

odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki 

so najbolj potrebne tvojega usmiljenja." 

 1 Štirje deli rožnega venca  

o 1.1 Veseli del 

o 1.2 Svetli del 

o 1.3 Žalostni del 

o 1.4 Častitljivi del 
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