
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 epidemiji, ki ne pojenja; skrajno skrhani odnosi med 
nami; napetost v svetu, tolike stranpoti …  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. 

KAJ SE BO DOGAJALO OKTOBRA  

 1.okt.: začetek rožnovenske pobožnosti, prvi petek 

 3. oktober: prva nedelja, rožnovenska nedelja;                                            

 3. – 10. okt. Teden za življenje, da bi cenili življenje, se ga veselili 

in zanj skrbeli z življenjskim pogumom in odgovornostjo. Prosimo 

za družine v stiski, za nerojene otroke, za zakonce brez otrok … 

24. 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. 

Ker se epidemija ne umirja, prosim, da se držimo predpisov – maske pri 

obredih, razkuževanje rok in zdravi prihajajte k božji službi. 

BOG VSTOPA SKOZI ČLOVEKOVO SRCE DO DRUGEGA.                                                                    
BOG JE TAM, KJER MU ČLOVEK DA PROSTOR! 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VEČERNA MOLITEV DRUŽINE 
 
Dobri Bog,  
zahvaljujemo se ti za vsak trenutek dneva,  
za vse ljudi, ki smo jih srečali. 
Hvala za vse dobro, s čimer si nas obdaril. 
Prosimo te, daj nam milost, da pozabimo na vse,  
kar smo naredili slabega.  
Naj si med seboj odpustimo, če smo drug drugega ranili. 
Zdaj na večer nas vse objemi s svojim mirom 
in ljubeznijo. 
Blagoslovi to noč, da bo blagoslovljena za vse ljudi,  
s katerimi smo povezani, 
da s svojo tišino prežene ves notranji hrup in  
umiri naša srca. 
Podari nam lahko noč, da bomo lahko vsi dobro spali  
in da bomo zjutraj vstali z veseljem nad vsemi nami  
in nad teboj, Gospod. 
Varuj nas to noč, okrepi naše zdravje,  
da si bomo brez skrbi smeli odpočiti v tvojih rokah. 
Amen. 

 
"VSE PREMOREM V NJEM, KI MI DAJE MOČ." 

 

http://www.zupnija-kungota.si/


MESEC OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA  

 

Mesec oktober je prav tako kot maj, posvečen naši nebeški materi Mariji: v 

maju njej na čast nabiramo šmarnice – duhovne šopke, imenovane po 

dišečem spomladanskem cvetju, v oktobru pa ji pletemo vence iz »najlepših 

jesenskih rož« – častimo jo z molitvijo rožnega venca. Ta pobožnost, ki je 

postala vsakdanja duhovna hrana mnogih ljudi, je zrasla iz otroške vere 

preprostih src pred približno sedemsto leti. Povsod so se je z ljubeznijo 

oprijeli verniki vseh slojev in vse je obogatila, saj je to čudovita šola 

življenja s Kristusom pod Marijinim vodstvom. V mesecu oktobru vas še 

posebej vabim, da se z rožnim vencem v roki pogosto približamo 

rožnovenski Materi Božji. Tako bomo v oktobru še bolj povezani z njo, ki 

je bila z Jezusom vsak trenutek njegovega zemeljskega življenja. 

 

Med največjimi častilci Marije je gotovo 

sveti papež Janez Pavel II., ki si je za svoje 

papeško geslo izbral Totus Tuus – Ves Tvoj. 

(Navdih je našel v tej molitvi:                   

Ves sem Tvoj in vse moje je Tvoje. 

Sprejemam te v vse, kar je mojega. Marija, 

daj mi svoje srce.) Molitev rožnega venca je 

bila njegova najljubša molitev. 

V oktobrski številki Ognjišča najdete zgodbo, zakaj že 450 let obhajamo 

poseben praznik Rožnovenske Matere Božje! 

Da bo molitev lažje stekla:  

1. Izberite svoj najljubši rožni venec. Verjetno jih imate več, izberite 

tistega, ki vam največ pomeni. 

2. Določite kraj in čas, ko boste molili. Lahko je doma, v cerkvi, na 

poti v službo ali domov, med večernim tekom, pred spanjem … Ni 

pomembno, kateri kraj in čas izberete, je pa dobro, da se svojega 

načrta držite. 

3. Izberite namen, za katerega boste molili. Tako se boste lažje 

osredotočili. Lahko ves mesec molite za en namen, lahko pa vsak 

dan ali vsak teden izberete drugega. Lahko molite zase ali za druge. 

4. Najdite si molitvenega tovariša. Lahko je to prijatelj, družinski 

član, sodelavec … Ni treba, da fizično molita skupaj, bodita pa 

tovariša – opominjajta, spodbujajta se v molitvi in morda celo molita 

za isti namen. Saj veste: “Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v 

mojem imenu …” 

Nimaš časa za cel rožni venec? Pa zmoli desetko. Desetka tukaj, desetka 

tam, petkrat tri minute v dnevu, pa bo rožni venec odmoljen. Ugasni radio v 

avtomobilu, naj tvojo pot spremlja molitev. Bodi drzen: zvečer predlagaj 

ženi ali na sprehodu prijatelju: kaj če bi zmolila en del rožnega venca? 

Lahko greste še dlje: molite rožni venec skupaj, kot družina. 

Nihče, ki vsak dan moli rožni venec, ne bo nikoli zašel na krivo pot. To 

je izjava, ki jo z veseljem podpišem tudi s svojo krvjo. 

(sv. Ludvik Montfortski) 

 

 

Letošnji birmanci v Zg. Kungoti, 19. 9. 2021 

Pridi, Sveti Duh, in deluj v njihovih srcih, da bodo vselej sprejemali tvoje 

spodbude. - Molimo zanje, da se ne ločijo od Božje ljubezni. Naj zaupajo! 


