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Kraljica svetega rožnega venca
Verjetno hitro zaslutimo, da ta vzklik ne seže v apostolsko dobo, v čas prve Cerkve. Nastal
je v povezavi z bitko pri Lepantu, ko je bil litanijam dodan vzklik: Pomoč kristjanov. Vzklik,
Kraljica svetega rožnega venca, je bil vključen v Lavretanske litanije zaradi prepričanja,
da je bila zmaga nad Turki v prvi vrsti sad molitve rožnega venca. Od kod vzklik torej
razumemo, pa poglejmo na kratko, kako je nastal rožni venec in zakaj je Marija njegova
kraljica. Molitve s ponavljanjem kratkih molitvenih obrazcev ali vzklikov ne poznamo samo
v krščanstvu, temveč tudi v nekrščanskih verstvih med hindujci in muslimani. Najpogostejša
molitev, ki so jo puščavniki in pozneje menihi molili in ponavljali, je Očenaš, latinsko Pater
noster. V desetem stoletju so menihi po samostanih, zlasti v samostanu Cluny, navdušeno
molili 150 psalmov, ki so jih razdelili na tri petdesetice. Za brate, ki se zaradi nepismenosti
niso udeleževali molitve psalmov v koru, je bilo določeno, da molijo namesto psalmov v
brevirju po 50, 100 ali 150 očenašev. Te so šteli po jagodah na vrvici, ki so jo imenovali
paternoster. V 12. stoletju se je začela širiti molitev Zdrava Marija. Tudi verniki so radi molili
določeno število zdravamarij. Trikratno petdesetico zdravamarij so imenovali zbirka
psalmov oz. psalterij preblažene Device Marije. S tem psalterijem so želeli preprosti verniki
v svetu posnemati molitev starozaveznih psalmov po samostanih, da bi bili tako deležni
duhovnih dobrin redovnega življenja. Delitev na desetke z očenašem, kakor je še danes, je
nastala v začetku 15. stoletja med kartuzijani, ki so dodali vsaki desetki premišljevanje
glavnih dogodkov iz Gospodovega in Marijinega življenja. Za razširjanje rožnega venca so
najbolj skrbeli dominikanci, ki so to obliko molitve imeli že od 13. stoletja dalje za dediščino
svojega reda. Papež Pij V. jim je poveril tudi organiziranje bratovščin rožnega venca.
Molitev rožnega venca se je posebej hitro širila po zmagi kristjanov nad Turki pri Lepantu
1571, saj so zmago pripisovali prav tej molitvi. Na dan odločilne bitke 7. oktobra 1571 so se
na povabilo papeža Pija V. namreč zbrale bratovščine rožnega venca in goreče molile. V
spomin na zmago obhajamo v bogoslužju na ta dan god Rožnovenske Matere Božje. K
širjenju rožnega venca so prispevala tudi razna Marijina prikazovanja ter stiske
krščanskega ljudstva. Molitev rožnega venca so skozi zgodovino pospeševali mnogi
papeži. Vsi so bili prepričani, da je molitev rožnega venca čudovita šola življenja s
Kristusom pod Marijinim vodstvom. Papež Janez Pavel II. je trem delom rožnega venca

dodal še četrtega. Tako imamo sedaj dvajset skrivnosti v štirih delih: pet iz Jezusovega
učlovečenja, rojstva in skritega življenja (veseli del); pet iz Jezusovega delovanja
(svetli del); pet iz odrešilnega trpljenja in smrti (žalostni del) ter pet iz poveličanja
Jezusa in Marije (častitljivi del). K molitvi nas je tudi sama Marija spodbujala v svojih
prikazovanjih. V teh prikazovanjih ima večkrat roke sklenjene k molitvi. Marija je k molitvi
rožnega venca med drugim spodbujala v Lurdu na Francoskem in v Fatimi na
Portugalskem. Sama se je imenovala Kraljica rožnega venca.
Neverjetno, kakšna so Božja pota, bi lahko rekli. Bogu in Mariji se nikamor ne mudi. Kljub
temu, da sta oba iz večnosti že zdavnaj gledala krščanske narode, ki potrebujejo pravi način
molitve, pa sta čakala nanjo več kot tisoč let. Morda nam je lahko prav ta pozen nastanek
rožnega venca glavna vsebina vzklika, ki si ga je Marija izbrala sama.
Marija je besede vedno ohranjala in jih premišljevala v svojem srcu. Prav to je rožni
venec. Ohranjati zgodovino odrešenja v svojem srcu živo, ob njej premišljevati in
rasti v pristni potrpežljivosti. Ničesar ne moremo prehiteti, ničesar izsiliti, z molitvijo
pa prejemamo milosti, da lahko življenje prav razumemo in ga polno živimo. Po Mariji
in Jezusu!
Marija, Kraljica svetega rožnega venca, prosi za nas!
Pon., 1. 10.
Terezija Deteta
Jezusa
Tor., 2. 10.
Angeli varuhi
Sre., 3. 10.
Frančišek Borgia
Čet., 4. 10.
Frančišek Asiški
Pet., 5. 10.
Marija Favstina
Sob., 6. 10.
Bruno

Ned., 7. 10.
27.
NEDELJA
MED
LETOM
ROŽNOVENSKA
NEDELJA

Ob 19. uri
Za + Franca Miklavca in vse umrle pri hiši – po maši
srečanje sodelavcev župnijske Karitas
Ob 19. uri
za + Frančiško in Mihaela Zaveršnika
Rekolekcija – srečanje dekanijskih duhovnikov na Breznu
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Prvi četrtek - ob 19. uri
za + Leopoldino in Maksimilijana Roškarja
Prvi petek - ob 19. uri
za + Jožefa Pušnika
Prva sobota
ob 17. uri pri Mariji za + Marijo in Jožefa Hribernika
ob 19. uri za + Marijo in Franca Iršiča - po maši
srečanje staršev in veroučencev 3., 7. in 8. razreda
(pripravnikov na prejem zakramentov)
Prva nedelja – darovanje za potrebe župnij
Ob 8. uri
za + Marijo Planinšič, roj. Fornezzi
Ob 10. uri na Sv. Antonu za + brata Toneta in Janka,
sestri Zofijo in Miro ter strica Ivana
Ob 11.30 na Janževskem vrhu
za + Marijo Kozjak in vse + Pokeržnikove

Pon., 8. 10.
Pelagija

Tor., 9. 10.
Dionizij
Sre., 10. 10.
Florencij
Čet., 11. 10.
Janez XXIII
Pet., 12. 10.
Maksimilijan
Celjski
Sob., 13. 10.
Koloman
Ned., 14. 10.
28.
NEDELJA
MED
LETOM

Ob 19. uri za + Antona Pečolerja, obl. – po maši
srečanje članov ribniškega ŽPS-ta
Ob 19. uri
za + Viktorja Loperta
Pastoralni tečaj v Mariboru …
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Ob 19. uri
za + Alojzijo Pušnik
Ob 19. uri
za + Antonijo in Alojza Strunčnika
Ob 17. uri v Josipdolu za + Ladislava Tereka
Ob 19. uri
za + starše: Jožefo in Gregorja Miklavca ter 3 brate in 3 sestre
Ob 8. uri
za + Štefana Kompoša in vse + Kompoševe ter
Marjana Pavliča in Alojza Ovčarja
Ob 10. uri na Sv. Antonu za + Amalijo Petrun in Ignaca Kaserja
Ob 11.30
za + Jožefa Zaveršnika in Štefanijo Plevnik ter vse pri Kebru umrle

Oktober, mesec rožnega venca …
Rožnovenska pobožnost naj bo v vseh cerkvah, kjer je redno bogoslužje, vsak dan ali
vsaj vsako soboto in nedeljo, v času, ki je najprimernejši za tisti kraj. Kjer je ta pobožnost v
zvezi s sv. mašo, je treba vernike opomniti, da molitev rožnega venca, tako javna kot
zasebna, ni primerna med sv. mašo, ampak pred sv. mašo ali po maši.
Po: Bogoslužni koledar 2018

Vabljeni k molitvi rožnega venca 20 minut pred sv. mašo!
Vabljeni na župnijsko romanje 17. oktober 2018 …
V prvem delu: MOLITEV IN SVETA MAŠA za nove duhovne poklice, svetost in stanovitnost
poklicanih v Mariborski stolnici, na Slomškovem grobu in grobu dr. Maksimilijana Držečnika
 ob 8.30 pred izpostavljenim Najsvetejšim rožni venec za duhovne poklice
 ob 9.45 molitvena ura za duhovne poklice
 ob 10.30 sveta maša za duhovne poklice
V drugem delu IZLET V NEZNANO …
Prijavite se, prosim, čimprej! Najpozneje do 7. 10. 2018, da vemo organizirati prevoz: ali v
lastni režiji, z avtomobili ali skupni, z avtobusom.

25 minut
Rožni venec ima svoj sloves: nerazumljivo dolga in precej dolgočasna molitev, ki jo v
cerkvah pred mašo navadno moli nekaj malega pobožnih žena, ki samo pol zavestno ter z
nekoliko privzdignjenim glasom drvijo od ene do druge zdravamarije. Načeloma v tej molitvi
ni prevelike lepote, sploh pa ne uporabnosti in duhovne izkušnje, poleg tega pa nekoliko
spominja na nepristnost. Skratka, ali obstaja vsaj en razlog, ki bi bil resnično privlačen,
da bi me spravil k omenjeni družbi molivk?
Približno takšno bi bilo povprečno mnenje in izkušnja mlajše generacije z rožnim vencem.
Tudi sam sem ji pripadal. Pa vendar sem si v nekem trenutku postavil vprašanje: ali bom
res samo zaradi dolžine rožnega venca, zaradi nekaj ljudi, ki ga pač molijo na njim
lasten način, in zaradi dozdevne dolgočasnosti pustil, da ga ne spoznam in ne
izkusim? In res, poskusil sem. Najprej sem se pozanimal, kako se sploh moli. Doma sem
našel rožni venec z lesenimi jagodami, ki mi je bil všeč. Vtaknil sem ga v torbo ter še isti
dan začel moliti. Začel sem sam, sprva v gozdu, nato v parku in končno v svoji sobi.
Prva ugotovitev je bila, da rožni venec ni dolgočasna molitev, druga pa, da ugodno
vpliva na moje življenje. Že po nekaj dneh zvestobe v molitvi sem postal zadovoljen
človek, zaživel sem bolj sproščeno in osredotočeno. Nadalje sem si moral priznati, da rožni
venec niti ne traja predolgo: v mojem ritmu okrog 25 minut dragocenega časa, ko
sem v Marijini družbi sam z Bogom. Toliko sem vendar pripravljen vložiti v svoj
odnos z njim, sem nekoč vzkliknil sam pri sebi. Pogosto sem polglasno izrekal molitev in
tako začel paziti na pomen besed. Te so v meni prebudile odkritje, da so pozdravne besede
božjega poslanca čudovite. Bog pozdravi človeka in mu oznani izpolnitev obljub v malem
Jezusu. Zdravamarija je neke vrste začetek. Kot bi pristopil k skrivnostno čistemu in med
skalami skritemu tolmunu, ki miruje na začetku velike reke. Reka se od tam razliva daleč
naprej, vse do morja. Še dobro, si večkrat pravim, da sem tistikrat vzel v roke rožni venec
in začel preprosto moliti. Odkril sem molitev, v kateri sem lahko popolnoma takšen, kakršen
sem. Predvsem pa sem odkril težko opisljivo lepoto. Kot bi se po toku reke povzpel do
malega tolmuna, kjer se vse začne. Še dobro, da sem takrat imel pri sebi rožni venec ...
Janez Rus, Mladi val

Kdor skrivnosti Boga in našega odrešenja ne jemlje resno
in kdor zaradi tega »nima časa« spustiti se vanjo,
ta seveda z molitvijo rožnega venca ne more skleniti prijateljstva.
Romano Guardini
Župnija Ribnica na Pohorju in Sv. Anton na Pohorju
Tel.: 02/88 80 563 (župnijska pisarna) ali 031/630 081 (Fredi Mlinarič, župnik)
fredi.mlinaric@rkc.si; fredim@siol.net
http://www.zupnijaribnicanapohorju.si; http://www.svetiantonnapohorju.si

