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Rožni venec, Davidova prača!

Mnoge bogate misli o rožnem vencu so za 
nekatere postale že stereotipi. A v položa-

jih, kot so nemoč proti zarotnikom svetovnega 
miru v Ukrajini ter nemoč v borbi za družbeno 
pravičnost in za resnično demokracijo, ko zača-
sno navidezno zmaguje laž, je lahko rožni venec 
uspešna »prača« v boju za zmago resnice in pra-
vice. Spet so pred nami volitve. Podprimo jih z 
molitvijo, da zmagata pamet in trezna presoja. 

»O, rožni venec, čudež Božje tehnike, nebeški telefon … vsaka jagoda je zazna-
movana v nebeških urbarjih kot zrno, vrženo v zorano njivo, ki obrodi stoteren 
sad,« je zapisal o rožnem vencu akademik Emilijan Cevc v svojem literarnem bi-
seru Preproste stvari.

Za letošnji praznik Marijinega vnebovzetja smo bili v medijih priče dvema zlo-
rabama katoliških simbolov. V Domovini smo lahko brali o skrunitvi Brezjanske 
Marije v Mladini ter o omalovaževanju in sramotenju rožnega venca v ameriški re-
viji Atlantic. Gre za očitno teptanje svetinj naše katoliške vere! Kaj lahko storimo? 
Odgovor se nam ponuja v Svetem pismu: »Ne vračajte hudega za húdo, ne sramo-
tenja za sramotenje, marveč blagoslavljajte, ker ste bili v to poklicani, da postanete 
deležni blagoslova« (1 Pet 9). 

Rožnovenski mesec oktober je klic, da ob molitvi rožnega venca poglobimo ter 
utrdimo zaupanje v Boga in Marijo. Zaupna molitev spreminja krivice in sramo-
tenja v blagoslov. Marija je svoja prikazovanja v Fatimi 13. oktobra 1917 sklenila z 
besedami: »Sem Gospa rožnega venca. Še naprej vsak dan molite rožni venec. Vojna 
se bo končala in vojaki se bodo v kratkem vrnili domov.«   

Vojni v Ukrajini ni videti konca. Avanturisti se igrajo celo z nevarnostjo nu-
klearne katastrofe ob največji atomski centrali na svetu. Ko odpovedo vsa normal-
na sredstva za dosego pravičnega miru, ko nekaterim žrtve nedolžnih civilistov in 
celo otrok ne pomenijo nič, je edino možno orožje molitev. To je res tista »prača«, 
ki lahko spreobrne zakrknjeno srce in zaustavi pohode brezvestnih agresorjev. Le 
spomnimo na zmago rožnega venca v brezupnem boju z močnejšim turškim so-
vražnikom pri Lepantu. »Ne moč, ne orožje, ne poveljstvo – vse to nam ni pridobilo 
zmage, ampak jo je pridobila rožnovenska Marija,« so zapisali ob nepričakovani 
zmagi krščanskega sveta beneški senatorji. 

 M. G.

Ne zavrzi življenja 

TEDEN ZA ŽIVLJENJE, 2.–9. oktober 2022

Življenje je več, mnogo več kot potrošne dobrine.  
Ni kot časopis, ki ga kupiš, prebereš in odvržeš v 
smeti.  
Ni serijski proizvod. Življenje je edinstveno,  
enkratno, neponovljivo kakor cvet.  
Je bolj čudovito kakor najlepša cvetlica.  
Je krhko kakor dragocena vaza.  
Je klic v rast, v napor, za vedno nove dosežke.  
Je klic v ljubezen. Je dragoceno kakor sijoči biser.  
Življenje kakor biser zori v trpljenju:  
»Školjka na morskem se dnu razbolela je, v biser je stisnila svojo vso bol« (O. Žup.) 
Življenje ni samo za danes, ampak ima svoj jutri. Ima prihodnost.  
Življenje ima neizmerno vrednost, od spočetja dalje in vse do naravne smrti.  
In onstran. Zato ne zavrzi življenja.  
Življenje je Božji dar. Sprejmi ga, objemi ga, ljubi ga. 

Program: 
Nedelja, 2. oktober, Brezje: začetek tedna za življenje; ob15.00 molitvena ura za 

življenje, ob16.00 evharistično bogoslužje, vodi nadškof Marjan Turnšek; sodeluje 
Mladinski pevski zbor sv. Nikolaja iz Metlike 

Četrtek, 6. oktober, TF Ljubljana; ob18.00 okrogla miza »Klic po smrti ali klic 
po pomoči? O vprašanjih evtanazije«. Predvidoma prenos v živo na YouTube ka-
nalu Gibanja za življenje in na TV Exodus. 

Nedelja, 9. oktober; Duhovna misel ob Božji besedi na  
                                                                                           https://gibanjezazivljenje.si/



Župnijske skupine se predstavijo

MLADINSKI  
PEVSKI ZBOR
Smo skupina mladih, ki 

nas združujeta glasbeni ta-
lent in ljubezen do petja. 
Zato vsako drugo nedeljo 
sodelujemo pri bogoslužju 
svete maše ob devetih. 

Srečujemo se večinoma 
takrat, ko imamo čas, nava-
dno dvakrat na mesec v soboto zvečer. Ker se dobro poznamo in smo med seboj 
tudi prijateljice, nam druženja predstavljajo užitek in »odklop«. Na sobotnih vajah 
tako na začetku malo poklepetamo, potem pa se posvetimo programu, ki ga sesta-
vimo. Rade se posvetimo novim mladinsko-krščanskim slavilnim pesmim, včasih 
pa se v programu znajde tudi kakšna »ta stara« ali po naše »zlajnana«. Po sobotni 
vaji pa se srečamo še pred nedeljsko mašo, ko program še enkrat prepojemo in se 
medtem še skupaj prebujamo. 

Vesele smo vsake nove barve tonov, ki se nam pridruži. Čeprav smo skupino 
oblikovale šele lani, pridno rastemo in se razvijamo.  Če se pripravljaš na birmo ali 
pa si jo že opravil/a in imaš veselje do petja, si prav lepo vabljen/a! Drugače pa se 
srečamo na kakšni skupni vaji z otroškim zborčkom! 

MINISTRANTI
Ministranti smo skupi-

na okoli desetih fantov, ki s 
svojo strežbo sodelujemo pri 
svetih mašah. Smo živahni, 
radovedni, razigrani, obožu-
jemo igranje nogometa, tako 
ročnega kot pravega na trav-
natem igrišču ob cerkvi. 

Ko pa nastopi pravi tre-
nutek, znamo biti tudi resni 
in spoštljivi. Da se pri svojem 
delu držimo liturgije, imamo redna mesečna ministrantska srečanja, pred vsakim 
večjim cerkvenim praznikom pa še posebno srečanje, ko zvadimo potek celotnega 
obreda. Ministrantska srečanja so sestavljena iz dveh delov. Najprej je resni del v 
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Napovednik

•  Vse študente lepo vabimo, da se v torek, 11. oktobra, ob 18.30 udeležijo svete 
maše ob začetku akademskega leta. Potekala bo v ljubljanski stolnici.

•  V ponedeljek, 3. oktobra, bomo pred večerno sv. mašo, ob 18.00, obhajali tranzi-
tus – spomin prehoda iz zemeljskega v večno življenje sv. Frančiška Asiškega.

•  V petek, 14. oktobra, bo pred večerno sv. mašo molitev v spomin na sv. Maksimi-
lijana Kolbeja.

•  V četrtek, 27. oktobra ob 18.30, bo pri svetem Urhu (župnija Sostro) molitev za 
mir v duhu Assisija.

•  Zadnji teden v oktobru bo za veroučence sv. spoved.

Obiščete nas tudi na naslovu: http://www.sveti-peter.si. 

cerkvi, kjer ponovimo naučene posebnosti ali pa se naučimo kaj novega. Sledi pa 
družabni del, ko igramo ročni nogomet in namizni tenis.

K tej pomembni in lepi službi vabimo nove člane. Pogoj je, da si fant, ki si že 
prejel zakrament prvega svetega obhajila. Za kontakt se obrni na kakšnega mini-
stranta, najlažje kakšno nedeljo po sveti maši.

MOLITEV ROŽNEGA VENCA
Po zaslugi zvestih molivcev se v naši cerkvi vsak dan 

moli rožni venec. V rožnovenskem mesecu oktobru smo 
tem bolj povabljeni tudi drugi, da se priklopimo na ta NE-
BEŠKI TELEFON (ali bolj moderno: na zoom) – v pogovor z 
Bogom in Marijo. Molitev je vsak večer ob 17.55 pred izposta-
vljenim Najsvetejšim. Sledijo litanije Matere božje in blagoslov.

K rožnovenski pobožnosti posebej vabljene družine veroučencev, in sicer en-
krat tedensko. Ponedeljek: 1. in 2. razred, torek: 7. razred, sreda: 3. in 4. razred, 
četrtek: 8. razred, petek: 5. in 6. razred, Sobota: 9. razred. Tudi odrasli (župnijske 
skupine: pevci, bralci, Karitas, biblična, zakonska) ste povabljeni, da se kakšen dan 
pridružite molitvi.

»Če rožni ven'c boš molil rad, dobil boš milost vsakikrat; Marija te ljubila bo, 
sprosila sveto ti nebo.«


