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Molitev rožnega venca je izrekanje: “Ljubim te, ljubim te, ljubim te.”
Fulton Sheen, pokojni ameriški nadškof, avtor številnih knjig in
televizijskih oddaj, v eni od svojih knjig o molitvi rožnega venca piše takole:
Rožni venec je molitev, ki ji mnogi očitajo, da se preveč ponavlja, ker je treba
tolikokrat zmoliti Očenaš in Zdravamarijo. Zato naj bi bila monotona.
Ob tem se vedno spomnim neke ženske, ki je po enem od predavanj stopila k
meni in mi rekla: »Jaz nikoli ne bi postala katoličanka. Pri rožnem vencu
vedno ponavljate ene in iste besede in kdor stalno govori eno in isto, ni
iskren. Nikoli ne verjamem človeku, ki se ponavlja, in Bog tudi ne.«
Vprašal sem jo, kdo je moški, ki je bil z njo. Odgovorila mi je, da je to njen
zaročenec. Vprašal sem jo, če jo ljubi. »Seveda me ljubi,« je odvrnila.
»Kako pa to veste?« … »Povedal mi je.«
»Kaj pa je rekel?« … »Rekel je: ‘Ljubim te.'«
»Kdaj pa vam je to nazadnje rekel?« … »Pred kako uro.«
»Vam je to rekel že kdaj prej?« … »Da, včeraj zvečer.«
»Kaj pa je rekel?« … »‘Ljubim te.'«
»Vendar nikoli prej ni tega rekel?« … »Vsak večer mi to pove.«
Odvrnil sem: »Ne verjamem mu. Ponavlja se. Ni iskren.«
Čudovita resnica je v tem, da pri besedah “ljubim te” ni ponavljanja. Vedno je
drug trenutek v času, druga točka v prostoru in besede nikoli ne pomenijo tega,
kar so pomenile prejšnjikrat. Mama lahko reče svojemu sinu: “Dober fant si.”
Lahko je to izrekla že tisočkrat, vendar vsakič pomeni nekaj drugega. Celotna
osebnost se ponovno izrazi, saj nova življenjska okoliščina vsakokrat izzove novo
izpoved čustev.
Ljubezen ni nikoli monotona v ustaljenem načinu izražanja. Um je neskončno
spremenljiv v izražanju, srce pa ni. Pred obličjem žene, ki jo ljubi, je srce moža
prerevno, da bi zmoglo neskončnost svoje ljubezni prevesti z drugo besedo. Zato

srce vzame le en izraz, “ljubim te”, in se s tem, ko ga izreka vedno znova in
znova, nikoli ne ponavlja. To je edina resnična novica na celem svetu.
In to delamo, kadar molimo rožni venec. Bogu, Sv. Trojici, Učlovečenemu
Odrešeniku in Blaženi Devici izrekamo: “Ljubim te, ljubim te, ljubim te.”
Prevedeno iz knjige Fultona Sheena: The World’s First Love, 1952

Pon., 5. 10.

Ob 19. uri
za + Jožefa Pušnika

Tor., 6. 10.
Bruno

Ob 19. uri
za + Antona Pečolarja ter Julijano in Franca Tomažiča

Sre., 7. 10.
Rožnovenska
Mati Božja

Rekolekcija - dekanijsko srečanje duhovnikov in
stalnih diakonov na Remšniku
Doma ne bo daritve – sv. maše!

Čet, 8. 10.
Benedikta
Pet., 9. 10.
Dionizij
Sob., 10. 10.
Marijin spomin
Ned., 11. 10.

Ob 19. uri
v dober namen
Ob 19. uri
za + Marijo Konkolič, roj. Urh
Ob 19. uri za + Marijo in Jožefa Hribernika ter
vse umrle pri Kovaču
Ob 8. uri za vse + Jerebove in Brišnikove
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Marijo Gube
Ob 11.30
za vse + Uranove in Pogorelčeve

Marija Favstina
Kowalska

28. NEDELJA
MED
LETOM

Leina desetka in kraljica presvetega rožnega venca Šmarnice, 27 maj 2020
Lea si skupaj s prijateljico Moniko ogleduje, kateri rožni venček bi nocoj izbrala
za večerno molitev. Ima jih veliko: velikega, lepega iz svetlih beloprozornih
kroglic, ki ga je dobila pri svetem krstu, velikega rjavega iz lesenih kroglic in še
enega velikega iz rdečih kroglic, ki dišijo in ga je blagoslovil sam papež. Poleg
teh pa ima še tri majhne pisane rožne venčke, ki imajo samo toliko jagod, kolikor
ima sama prstkov na obeh rokah skupaj. Eden ima rjave jagode, drugi je pisan,
z rumenimi, zelenimi, modrimi in rdečimi jagodami, zadnjega pa ji je babica
prinesla z romanja. Na njem je prav vsaka jagoda drugačna in na kratko
pripoveduje celotno zgodbo Jezusovega življenja.
Ti mali rožni venčki ali desetke, kot jim pravita očka in mamica, so Leini najljubši,
posebno tista dva, ki sta pisana. Čeprav je Lea majhna, že dolgo zna sama zmoliti

desetko. »Najprej zmoliš očenaš, potem pa za vsako jagodo na rožnem
venčku še po eno zdravamarijo«, razloži Moniki. »Kako pa veš, kaj je treba
povedati vmes, ko moliš zdravamarijo?«, Leo vpraša Monika. »Ja, to pa
mamica ali pa očka povesta«, pove Lea. »To so skrivnosti veš,« razlaga Lea
Moniki. »Bova vprašali mamico, kako ve, kaj je treba povedati vmes«, reče
Moniki in skupaj gresta k Leini mamici, ki pripravlja večerjo.
»Mami, a razložiš Moniki, o čem govorijo skrivnosti, ki jih ti poveš, ko
molimo rožni venec,« poprosi Lea mamico. »Vesta, to so Jezusove in Marijine
skrivnosti. Ene govorijo o tem, kako je bilo, ko je bil Jezus še dojenček in
otrok; druge, kako je Jezus ljudi učil o Bogu, tretje, kako je za nas daroval
svoje življenje, četrte pa, kaj vse se je zgodilo potem, ko je Jezus vstal od
mrtvih in odšel v nebesa,« razloži mamica.
»A ne, mami, tako se lahko z rožnim venčkom naučiš vse o Jezusu in Mariji
na kratko, tudi če še ne znaš brati«, doda k mamini razlagi še Lea. »Ja res,
je,« ji pritrdi mamica. »In obenem še Marijo razveseliš, saj je ona posebno
vesela, če se k njej obračamo s to lepo molitvijo. In ne samo to. Marija je
tudi Kraljica svetega rožnega venca.«
»Tudi jaz bi imela rožni venček«, reče Monika. »Na, imej kar mojega, tega
lepega, pisanega«, ji ponudi Lea. Moniki se oči kar zasvetijo in z veseljem
sprejme Lein dar.
Današnji izziv … Imaš tudi ti rožni venec? Se spomniš, kdo ti ga je podaril?
Znaš moliti rožni venec?
Pon., 12. 10.
Maksimilijan Celjski
Tor., 13. 10.
Koloman
Sre., 14. 10.
Kalist
Čet., 15. 10.
Terezija Velika
Avilska

Pet., 16. 10.
Hedvika
Sob., 17. 10.
Ignacij Antiohijski

Ob 19. uri
za + Amalijo Ričnik
Ob 19. uri
za + Julijano Gregorc in vse + Gregorčeve
Ob 8. uri
za žive in + župljane
Ob 19. uri
za + Terezijo Turner
Ob 19. uri
za vse + Šmidove
Ob 19. uri
za + Antonijo Repnik

Ned., 18. 10.

29. NEDELJA
MED LETOM
MISIJONSKA
NEDELJA

Ob 8. uri za + Štefana Kompoša in vse + Kompoševe
ter Alojza Ovčarja in Marjana Pavliča
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Andreja Gregla
Ob 11.30
za + Marijo Strah

TUKAJ SEM, POŠLJI MENE (Iz 6,8)
Vesoljna Cerkev vsako leto tretjo nedeljo v mesecu oktobru obuja zavest
svojega misijonskega poslanstva, ki izvira iz njenega najbolj notranjega bistva.
V svojem sporočilu za letošnjo misijonsko nedeljo se papež Frančišek s
hvaležnostjo spominja vseh, ki so lansko leto ob isti priložnosti na kakršen koli
način prispevali misijonskemu pričevanju Cerkve.
Položaji mnogih naših bratov in sester, ki pripadajo mladim Cerkvam po svetu,
so težki, včasih tudi tragični … mnoge tare revščina, ni osnovnih sredstev za
uresničevanje temeljnih dejavnosti, ki bi služile oznanilu evangelija, katehezi in
liturgiji. Cerkev skrbi tudi za šolstvo, zdravstvo in, kolikor mogoče, lajša trpljenje
ubogih. Bog nas kliče, da bi bili s konkretno pomočjo priče Njegovemu Sinu
… da bi ga v moči Svetega Duha oznanjevali kot Odrešenika … in … da bi
kot člani Cerkve vsem ljudem prinašali mero njihovega dostojanstva, ki je
Jezus sam.
Odgovorni smo za prihodnost Cerkve … za prihodnost vseh skupnosti naših
bratov in sester po svetu … naša odgovornost izhaja iz krsta, ki smo ga prejeli.
Naj misijonska nedelja globoko v nas prebudi misel na naše misijonarje …
na vse, ki se brez preračunavanja dajejo Kristusu, razlomljenemu kruhu
življenja. Ostanimo jim zvesti v molitvi in prizadevanju, da bi tudi v okolju,
v katerem živimo, naše ravnanje pričevalo o Kristusu in da bi naše besede
prinašale luč odrešenja. Bog nas potrebuje, kot je potreboval preroka Izaija …
saj se nam je razodeva kot nekdo, ki je v stiski: »Koga naj pošljem?« Te iste
besede šepeče tudi v globinah našega srca.
p. Martin Kmetec, minorit, opravlja misijonsko poslanstvo v Istanbulu
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