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Kako moliti rožni venec z otroki, brez da izgubite živce?
Oktober je mesec rožnega venca, ko smo k molitvi posebej povabljene tudi družine. Ob tem se
nam postavlja vprašanje, ali je rožni venec sploh primerna molitev za otroke. Kako ga
moliti, ne da bi vsi izgubili potrpljenje - in vero? V resnici je rožni venec zelo družinska
molitev, saj v njem premišljujemo Jezusovo življenje skozi oči njegove Matere Marije. Kaj je
bolj družinsko od odnosa med mamo in sinom? In njunim odnosom z nebeškim Očetom? Marija
je marsikaj, a v prvi vrsti je mama, ki najbolje razume, kako ravnati z otroki. Zakaj se ji torej ne
bi izročili z njeno molitvijo, rožnim vencem? Kot je dejal sv. Janez Pavel II.: »DRUŽINA, KI
SKUPAJ MOLI, OSTANE SKUPAJ.” Marija med svojimi prikazovanji pogosto priporoča ravno
molitev rožnega venca – in to otrokom. Rožni venec je molila skupaj s sv. Bernardko in
fatimskimi pastirčki (najmlajša Jacinta je bila takrat stara 7 let). Primerno za otroke? Seveda!
Otroška molitev in moj prvi čudež … Moj osebni odnos do rožnega venca izvira iz otroštva,
saj je z njim povezan moj prvi »otroški čudež«. Ko sem bila stara osem let, so na sistematskem
pregledu ugotovili, da slabo vidim in bom potrebovala očala. Mama me je naročila k okulistu. V
mojih očeh je bila to ena najstrašnejših stvari, ki se mi lahko zgodijo. Očala! Za vse življenje!
Večer pred pregledom sem vsa prestrašena ležala v postelji in prvič v življenju zares goreče
molila. Iz vsega otroškega srca sem prosila Marijo, naj me reši očal. »Zmolila bom cel rožni
venec, samo ne očal, prosim prosim prosim!« Rožni venec je bil zame sinonim za milijon, saj
še nikoli nisem slišala, da bi kdo prišel do konca. Doma razen večernega angela varuha nismo
molili, tako da nisem niti natančno poznala poteka. A moja otroška vera je bila neomajna. Če
zmolim pet desetk, me bo Marija rešila! V postelji sem na prste štela Zdravamarije, se vmes
motila, nekajkrat zaspala, se spet zbudila in trmasto molila naprej. Ne vem, kaj me je gnalo,
verjetno gotovost, ki sem jo čutila v srcu. Ko sem končno prišla do konca, sem izmučena
zaspala. In moj čudež? Res se je zgodil. Naslednje jutro je mama ugotovila, da se je zmotila v
datumu in bi morala na pregled že prejšnji dan. Med čakanjem na nov datum pregleda se mi je
dioptrija zmanjšala, tako da očal nisem več potrebovala. Še danes kot edina od sorodnikov
vidim odlično, kar je glede na količino časa, ki ga preživim za knjigami in računalnikom, res
pravi čudež. Od takrat globoko zaupam v našo Nebeško Mater. Ne zato, ker bi se mi ves čas
dogajali čudeži, ampak zato, ker vem, da je Marija med molitvijo resnično z mano. Verjamem,
da je še posebej navzoča ravno v otroški molitvi.

Nekaj praktičnih nasvetov za molitev rožnega venca z otroki

Z otroki lahko izdelate rožne venčke. Uporabite lahko naravne materiale (kostanj,
fižole …) ali večje perlice za izdelavo ogrlic. Naredite lahko cel rožni venec ali samo
eno desetko. Če jo boste nanizali na elastiko, jo lahko otrok nosi kot zapestnico.
Otrokom veliko pomeni, če imajo med molitvijo v rokah svoj lastni rožni venec.
 Molitev rožnega venca naj bo poseben in vesel dogodek. Prižgite svečko, pripravite
Marijino sliko, zapojte kakšno Marijino pesem.
 Dogovorite se, za kakšen namen boste molili. Otroci imajo radi, če je molitev
konkretna.
 Otroci si bodo skrivnosti rožnega venca (»ki je od mrtvih vstal, ki je v nebesa šel«
…) lažje predstavljali, če jih natisnete in razrežete v obliki kartic.
 Ne zadajte si nerealnih ciljev. Molitev z otroki ni vedno zbrana in ne more biti vedno
dolga. Včasih vesel Oče naš, Zdrava Marija in Slava štejejo več od dolge molitve,
med katero se vsi skregamo.
 Če je cel rožni venec predolg, zmolite eno desetko. Lahko zmolite tudi ves rožni
venec, pri čemer skrajšate desetke (namesto desetih npr. zmolite le tri
Zdravamarije).
 Starejše otroke prosite, naj oni vodijo rožni venec.
 Ko mlajšim otrokom popusti koncentracija, jim lahko ponudite pobarvanko z
motivom rožnega venca ali otroško knjižico o Mariji. Če ne morejo več slediti, jih
pustite in sami molite naprej.
 Kadar se otroci težko umirijo, lahko skupaj blagoslovite dom in medtem molite rožni
venec. Otroci naj škropijo z blagoslovljeno vodo ali nosijo kadilo in križ. Desetke se
bodo nizale kar same od sebe!
 Rožni venec lahko molite tudi v avtu, na sprehodu ali med gospodinjskimi opravili,
npr. med večernim pospravljanjem.
 Povežite se z družino, ki rada moli rožni venec. Otroci imajo radi zgled starejših
otrok in bodo morda bolj zbrani, če bodo molili v skupini.
Molitev rožnega venca naj ne bo povezana s prisilo. Če vidite, da otroci niso pripravljeni
sodelovati, se lahko brez slabe vesti sami ali v paru usedete na kavč in rožni venec molite
sami. Za otroka je pomembno, da vidi starša v poglobljeni molitvi, saj bo le tako razumel,
koliko mu molitev pomeni. In če se vam zdi, da vaš trud ne obrodi sadov?
Molite za srce svojega otroka, za dar vere in ljubezen do molitve. Vir: Iskreni.net


Rožni venec …
Življenje ni le mirno pohajkovanje, je tudi kup obveznosti, je tudi vihar nepredvidljivosti.
Da bi se tudi v nemirnih časih počutili varne, potrebujemo zanesljivo in trdno oporo od zgoraj.
Pravzaprav si tega vsi želimo …
ne glede na starost, spol, poklic, družbeni status, versko pripadnost …
Rožni venec osvetljuje Jezusovo življenje in nam ponuja, da vanj projiciramo svoje življenje.
Da bi se znali, kot Marija, prepustiti velikemu odrešenjskemu dogajanju.
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Ob 19. uri
za vse + Gregorčeve
Ob 19. uri
za vse + Šmidove
Ob 8. uri
za žive in + župljane
Ob 19. uri
za + Vido Cvetko, ob 10 obl., ter vse + v družini Cvetko in Dešnik
Ob 19. uri
za + Marjeto in Antona Ogrina, sina Zvonka in Antona Prassnitza
Ob 19. uri
za + Štefanijo in Karla Čoderla ter sina Draga
Ob 8. uri
za vse + Ocvirkove in Vodušekove
Ob 10. uri na Sv. Antonu za + Marijo Ovčar
Ob 11.30
za + Franca Švajgerja, starše ter brate in sestre
Ob 19. uri
za + Marijo Urnaut in vse + Urnautove
Ob 19. uri
za + Ruperto in Antona Plemena ter sina Zvonka
Srečanje duhovniškega letnika – posvečenih leta 1991 –
v Črenšovcih
Ob 19. uri
za + Dorotejo Uranjek
Ob 19. uri
za + Antonijo Gosak
Ob 19. uri
za + Marka Urha - daritev – sv. mašo oblikujejo
veroučenci 7. razreda
Vrnitev na sončni čas
Ob 8. uri
za + starše Praznik in Marjeto Zorec
Ob 10. uri na Sv. Antonu za + Silvestro in Ignaca Vitriha
Ob 11.30
za + Ivana Radiha (umrl: 24. 6. 2018 v Avstraliji)

Kdo spreminja svet? Svet se stalno spreminja. Ne samo narava, vse stvarstvo se nahaja v
nenehnem spreminjanju. Že grški mislec Heraklit iz Efeza je izrekel to neizpodbitno resnico:
»πάντα ῥεῖ (Panta rhei)« – vse se spreminja, vse je v teku in vse je relativno.
Svet in družbo pa so tudi spreminjali ljudje. Vladarji, kralji in cesarji, diktatorji in vojaški
osvojevalci so spreminjali meje, vsiljevali svoje oblasti in tudi ideologije svojim in drugim
narodom.
Seveda spreminjajo svet tudi umetniki, misleci, znanstveniki, gospodarstveniki, iznajditelji,
tehniki in vsi, ki s svojimi izumi lajšajo življenje, a na žalost dostikrat tudi uničujejo naravo ter
povzročajo usodne posege v stvarstvo, ko nekateri brezvestno in nepotrebno zapravljajo
surovine našega planeta, ki bi moral služiti ne samo nam, temveč tudi zanamcem.
Svet pa spreminjajo tudi vsi, ki na kateremkoli kraju kaj dobrega store. Kakšna velesila je
LJUBEZEN, ki jo doživljajo in delijo ljudje. Ne samo tista ljubezen, ki išče svojega življenjskega
kraljeviča ali kraljico-lepotico. Še večja je ljubezen staršev do otrok, ki posvečajo svoje skrbi in
moči otrokom in njihovi prihodnosti.
Svet spreminjajo predvsem tisti, ki pomagajo ljudem v stiski, beguncem in drugim, ki so se
znašli brez lastne krivde na smetiščih današnje družbe. Ne samo pater Pedro Opeka, pred njim
in ob njem in za njim so neštevilne misijonarke in misijonarji, ki s svojim zgledom in s svojo
požrtvovalnostjo nadaljujejo Jezusovo odrešilno delo.
Kdor se uzre po širnem svetu in spoznava v nebo vpijoče uboštvo množic ljudi,
predvsem v Afriki in drugod, mora odpirati svoje srce in roke v pomoč,
»oddaljenim bližnjim« v misijonskih deželah!
Kdor sliši krik ubogega, sliši prošnjo Jezusa samega!
Kdor daruje za misijone , nikdar ni in tudi ne bo osirotel,
temveč bo obogatil druge in sebe ter tako spreminjal svet!
Z misijonskimi pozdravi Jože Kopeinig

MOLITEV ZA MISIJONE
Gospod Jezus Kristus ozri se na svoje misijonarje, duhovnike, redovnike in laike,
ki so vse zapustili, da bi svetu oznanjevali tvojo Besedo in tvojo ljubezen.
Bodi jim močan zaščitnik, krepka opora, zavetje v puščavskem pesku, senca v ekvatorski
vročini, pomoč v premagovanju ovir, varnost pred padci. Varuj jih v težkih trenutkih.
Usmerjaj njihove moči, tolaži njihova srca, ovenčaj njihovo delo z duhovnimi uspehi.
Naj ne iščejo človeških uspehov niti minljivih dobrin,
ampak se trudijo le za tvojo slavo in blagor duš.
Tvoje božansko obličje na križu jih spremlja skozi življenje.
Govori jim o junaštvu, odpovedi, ljubezni in miru. Krepčaj in vodi jih skozi nevarnosti.
Daj jim luči in moči, da bo svet vedno bolj spoznaval tvoje blagoslovljeno ime
in da ti bodo mogli sredi vedno večjega števila tvojih sinov in hčera
peti pesem zahvale, odrešenja in slave. Amen. /Vir: Koroška priloga Misijonskih obzorij št. 5/2017/
Župnija Ribnica na Pohorju in Sv. Anton na Pohorju
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