
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beseda o Božji besedi 
 
Neka zgodba govori o možu, ki je 
padel v prepad. Na polovici prepada 
mu uspe in zgrabi vejo drevesa. Tako 
binglja na veji in se ne more dvigniti, 
vedoč, da bo gotovo umrl, če spusti 
vejo. Nenadoma dobi idejo. Pogleda 
v nebo in zakliče: »Je kdo tam gor?« 
Iz nebes se oglasi: »Seveda, tukaj 
sem. Jaz sem Gospod. Ali veruješ 
vame?« Mož zakliče nazaj: »Seveda, 
Gospod, verujem vate. Resnično 
verujem. Prosim te, pomagaj mi.« 
Gospod reče: »Dobro! Če res veruješ 
vame se ti ni treba ničesar bati. Rešil 
te bom. Sedaj pa spusti vejo.« Mož 
pomisli za trenutek in zakliče nazaj. 
»Je še kdo drug tam gor?« Je mož v 
zgodbi veren? Seveda je. Verjame da 
Bog obstaja. Veruje v moč molitve. 
Verjame, da mu Bog lahko pomaga in 
ga reši iz njegovega položaja. In 
Veruje v Boga. Toda ali resnično 
veruje, kot pravi, zakaj torej ne 
veruje Gospodovi besedi? Zakaj ne 
spusti veje, ki je njegova vez z 
življenjem? Ali ga Gospod ne more 
rešiti? Mnogi izmed nas se smejejo 
tej zgodbi, ker v njej prepoznamo 
sebe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saj verujemo v Boga, toda ko postane 
težko in stvari ne grejo, kot smo 
mislili vzamemo stvari v svoje roke 
ali pa poiščemo pomoč kje drugje. 
Verujemo, a imamo malo vere. Tudi 
apostoli so imeli malo vere. Verujejo 
v Jezusa in mu sledijo a ko se v 
Getsemaniju približajo vojaki ga 
zapustijo in zbežijo. So ljudje z malo 
vere. Velika razlika med nami in 
apostoli pa je v tem, da mi pogosto 
sebe vidimo kot tiste, ki dobro živijo 
vero, apostoli sami sebe vidijo kot 
ljudi s pomanjkljivo vero. Vedo, da 
njihovi veri nekaj manjka. Zato v 
današnjem evangeljskem odlomu 
pridejo k Jezusu in rečejo: »Gospod, 
pomnoži nam vero!« Kot pravi 
pregovor: Norec je tisti, ki ne ve niti 
tega, da ne ve. Toda tisti, ki ne ve, 
pa ve, da ne ve, je moder. Apostoli 
vedo, da njihova vera ne ustreza. 
Zato naredijo nekaj, da bi svojo vero 
izboljšali.  
Kakšna korake smo naredili v 
zadnjem letu,da bi razvili našo vero? 
Kolikokrat smo bili letos v nedeljo pri 
sv. maši? Koliko  duhovnih vaj, 
seminarjev ali bibličnih tečajev smo 
obiskali? Koliko kvalitetnih knjig smo 
prebrali? Tudi to so načini po katerih 
Gospod krepi našo vero. 
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Rožni venec – le 
molitev babic in dedkov?  
  
Rožni venec ima v molitvi Cerkve 
posebno mesto. 
Rožni venec govori o Kristusovi 
skrivnosti. V litanijah to molitev celo 
imenujemo sveti rožni venec. To pa 
zato, ker se v njej poglabljamo v 
samo skrivnost Božje prisotnosti v 
našem življenju. 
Zgodovina in izvor rožnega venca se 
ujemata s staro prakso menihov in 
posvečenih oseb, da so molili psalme. 
S temi psalmi je bil prepleten 
vsakdan posvečene osebe. Sčasoma 
se je razvila molitev 150 zdravamarij 
in 30 očenašev, številka 150 ustreza 
enakemu številu psalmov v Svetem 
pismu. 
Rožni venec je razdeljen na tri 
temeljne dele. Veseli, žalostni in 
častitljivi. Sveti oče, bl. Janez Pavel 
II., je dodal tem delom še svetli del 
rožnega venca. 
Rožni venec je molitev ponavljanja, 
saj kar 50 ponovimo eno moltev 
zdravamarija v enem samem delu 
rožnega venca. Zdi se, da se to ne 
ujema z mislijo sodobnega človeka. 
Toda molitev rožnega venca ni 
podajanje informacij, je ustvarjanje 
Božjega okolja, v katerem mi lahko 
Bog zelo osebno spregovori. 
Rožni venec, ki je najbolj razširjen, 
so zelo spodbujali bratje 
dominikanci. Poznamo še druge 
oblike te molitve: serafinski rožni 
venec, rožni venec Božjega 
usmiljenja in druge. 
Danes je rožni venec molitev mnogih 
laikov in družin. Obenem pa je postal 

skupna molitev vse Cerkve, kraj, kjer 
se različni stanovi v Cerkvi srečamo. 
Ob poplavi duhovnih tehnik, ki 
zasužnjujejo, ker grobo in 
nesvobodno preoblikujejo našo dušo, 
spoznavamo rožni venec kot blago 
šepetanje skrivnosti Gospoda, ki po 
Mariji vstopa v naše srce. 
 

Ţivi roţni venec za edinost Cerkve, 

nove duhovne poklice, svetost in 

stanovitnost poklicanih 

Kaj je Ţivi roţni venec? 

Živi rožni venec (ŽRV) pomeni 
skupino molilcev, zbranih v enem ali 
več vencih po 20 oseb, ki ob 
premišljevanju Jezusovega in 
Marijinega življenja molijo eno od 20 
skrivnosti rožnega venca. Tako en 
venec molivcev izmoli vsak dan vse 4 
dele rožnega venca. Namen Živega 
rožnega venca je zahvala Kristusu in 
Mariji, Božji Materi, ter prošnja za 
velike potrebe vesoljne Cerkve, med 
katerimi je na prvem mestu potreba 
in nujnost edinosti, pa tudi molitev 
za obuditev novih duhovnih poklicev. 

Kaj je poslanstvo ŢRV? 

Živi rožni venec za edinost Cerkve, za 
nove duhovne poklice in za svetost 
ter stanovitnost poklicanih se 
imenuje molitev desetke svetega 
rožnega venca, za katero se ljudje 
odločijo ob spoznanju, da manjka 
danes v svetu več kakor sedem 
milijonov novih duhovnih poklicev, in 
da mora biti vsak duhovni poklic od 
nekoga izmoljen in tudi iztrpljen. 
Predvsem pa je ta molitev rožnega 



venca odgovor na Jezusovo naročilo: 
“Žetev je obilna, delavcev pa malo. 
Prosite torej Gospoda žetve, naj 
pošlje delavce na svojo žetev.” (Mt 
9,37.38; Lk 10,2). 

Kako lahko postanem del ŢRV? 

Svojo odločitev sporočite na naslov: 
Ţivi roţni venec (ŢRV) 
Brezje 72 
SI 4243 BREZJE 
tel: 041 505 427 
e-pošta:leopold.grcar@rkc.si 
ofm@marija.si 

Vsak novi molilec pošlje podatke s 
priimkom, imenom, datumom 
rojstva, točnim naslovom, telefonom 
in podpisom. Kot odgovor bo po pošti 
prejel zloženki z navodilom in kratko 
meditacijo k posameznim desetkam, 
molitveno izkaznico, v kateri bo 
našel razpored svoje desetke za vsak 
mesec, ter listič Ţetev, da bo ob 
papeževih besedah ali zgledih 
svetnikov poglobil svojo molitev, 
žrtev in trpljenje za edinost Cerkve, 
za nove duhovne poklice ter za 
njihovo stanovitnost in svetost. Če pa 
kdaj ne bi mogel zmoliti svoje 
desetke, daruje v ta namen Bogu po 
Mariji trpljenje in preizkušnje tistega 
dne. 

Kako ţivi ŢRV 

Danes je v Živi rožni venec vključenih 
že preko 16.500 molilcev v 
domovini in po svetu. Dvajset članov 
skupaj se imenuje »ROŽA«, dvajset 
ROŽ je »ROŽNI GRM«, dvajset ROŽNIH 
GRMOV je »MARIJIN VRT«. Vse pa 

zedinja v ljubezni do Boga in Marije 
molitev, žrtev in trpljenje, darovano 
za edinost Cerkve, za nove duhovne 
poklice in za njihovo stanovitnost ter 
svetost. 

ŢRV v varstvu Marije Pomagaj 

Molilci Živega rožnega venca in 
njihovo delo so zaupani varstvu 
Device Marije, Matere večnega in 
velikega duhovnika Jezusa Kristusa in 
Matere nas vseh, ki jo kličemo Marija 
Pomagaj. Letna srečanja molivcev 
ŽRV so na Brezjah na binkoštno 
soboto. Pri Mariji Pomagaj pa za 
molilce vsako leto pripravljamo 
duhovne vaje. Vabimo vas, da se tej 
globoki in tako potrebni molitvi 
pridružite tudi vi. 

Br. Leopold Grčar OFM 

Naša oznanila  
  
 V ponedeljek 2. septembra smo 
začeli z veroukom v novem 
veroučnem letu 2013/2014. Urnik 
verouka je sledeč:   

 
1. in 2. razred imata verouk  
v ponedeljek ob 16h; 
3. razred ima verouk v  
ponedeljek ob 17h. 
(1., 2. in 3. razred poučuje  
gospa katehistinja Marinka Novak) 
4., 5. in 6. razred ima verouk v  
petek ob 16h; 
7., 8. in 9. razred ima verouk v  
petek ob 17h 
(4., 5., 6., ter 7., 8. in 9. razred  
 poučuje gospod župnik) 
 



 Danes na prvo nedeljo v mesecu   
oktobru se vam prisrčno zahvalimo za 
vaš prvonedeljski dar za našo cerkev. 
Kljub teţavam namreč počasi 
nadaljujemo z deli, ki so potrebna, 
da bomo končno uspeli pridobiti 
uporabno dovoljenje in se bomo 
lahko spet preselili v našo ljubljeno 
ţupnijsko cerkev. Hvala vam in se 
priporočamo! 

 
 Danes se v Cerkvi na Slovenskem 
začenja »Teden za ţivljenje«. Tako 
bo v Mariboru  na centru Sinaj, 
Koroška c. 1, jutri v ponedeljek ob 
19.30 srečanje za mlade z naslovom: 
»Zakaj ne umetna oploditev in 
kakšna je rešitev. Preventiva 
neplodnosti.« Vabljeni! 
 
  V petek 11.10.2013 po večerni 
sv. maši bo v Domu krajanov 
srečanje zakristanov. Vljudno 
vabljeni.   
 
 Prijateljska Ţupnijska Karitas iz 
Šentilja nas vabi na dobrodelni 
koncert, ki bo danes ob 17h v 
Kulturno prosvetnem domu v 
Šentilju, vabljeni! 
 
 

  Sv. maše so v  
  Domu krajanov v Košakih   
 

 
NEDELJA, 6.10.,  
prva v mesecu, 
Roţnovenska nedelja, 
Bruno, redovnik,  
ustanovitelj kartuzijanov; 
09.00 + Vlado Miholic  
           (darovala družina Ostrc) 
 

ČETRTEK, 10.10.,  
Danijel, škof; 
19.00 + Vlado Miholic  
         (darovala družina Balažic) 
 
PETEK, 11.10.,  
Firmin, škof; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
naše župnije 

 
SOBOTA, 12.10.,  
Maksimiljan Celjski, mučenec; 
18.00 - molitvena ura za našo 
župnijo in našo nadškofijo 
19.00 + Vlado Miholic  

    (darovala družina Prša iz Brezovice) 
 

NEDELJA, 13.10.,  
28. nedelja med letom, 
Gerald, vitez; 
09.00 + starši Fekonja, brata,   
            sestra Črnčec 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Izdajatelj 
 
 

Ţupnija bl. škofa A. M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Košaški dol 153, 2000 Mb. 
e-naslov: http://zupnijakosaki.slomsek.net 
e-pošta:  zupnija.kosaki@gmail.com  
Igor Novak, ţupnijski upravitelj:   
00386/41/868-298 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
Hvala za Vaše darove za novo cerkev. 
 

»Slomškov glas« je uradno župnijsko glasilo 
župnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

Odgovarja: 
Igor Novak, župnijski upravitelj  
Oblikovanje: 
Mirjam Luketič, www.vkalejdoskopu.si 
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