ROŽNI VENEC

za družine in duhovne poklice

Priloga Nove rasti 4 - 2017, pripravila s. Mirjam Černigoj ŠS

(Navodilo: Pred vsako desetko se lahko zapoje kakšno pesem, vedno pa
se prebere skrivnost in besedilo iz Svetega pisma ter namen desetke.)
VESELI DEL
1. skrivnost: ki si ga Devica od Svetega Duha spočela
Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu.
Glej, spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus.« (Lk 1,30-31)
Molimo za mlade, ki iščejo svojo pot v življenju, da bi se odločali po svoji
vesti in Božjem navdihu.
2. skrivnost: ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila
Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je Dete veselo zganilo v
njenem telesu. Elizabeta je postala polna Svetega Duha in je na ves
glas vzkliknila in rekla: »Blagoslovljena ti med ženami, in blagoslovljen
sad tvojega telesa! Od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda?« (Lk 1,41-43)
Molimo za vse, ki želijo v življenju delati dobro, da ne bi omagali ob nasprotovanju okolice.
3. skrivnost: ki si ga Devica rodila
Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina,
prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo
prostora. (Lk 2,6-7)
Molimo za mamice, ki so pred izbiro življenja in smrti ob nepričakovani
nosečnosti, da bi izbrale življenje.
4. skrivnost: ki si ga Devica v templju darovala
Ko so se dopolnili dnevi njenega očiščevanja po Mojzesovi postavi,
so ga prinesli v Jeruzalem, da bi ga postavili pred Gospoda, kakor je
zapisano v Gospodovi postavi: Vsak moški prvorojenec naj se imenuje
svet Gospodu, in da bi žrtvovali, kakor je rečeno v Gospodovi postavi:
dve grlici ali dva golobčka. (Lk 2,22-24)
Molimo za družine, da bi Bogu velikodušno darovale svoje otroke.
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5. skrivnost: ki si ga Devica v templju našla
Ko sta ga zagledala, sta bila presenečena in njegova mati mu je rekla:
»Otrok, zakaj si nama tako storil? Tvoj oče in jaz sva te s tesnobo
iskala.« Dejal jima je: »K ako da sta me iskala? Mar nista vedela, da
moram biti v tem, kar je mojega Očeta?« (Lk 2,48-49)
Molimo za Bogu posvečene, ki so v krizi, da bi zgradili globlji odnos z
Bogom.
SVETLI DEL
1. skrivnost: ki je bil krščen v Jordanu
Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in Janez ga je krstil v
Jordanu. Brž ko je stopil iz vode, je zagledal nebesa, ki se razpirajo,
in Duha, ki se je spuščal nadenj kakor golob. In zaslišal se je glas iz
nebes: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.« (Mr 2,9-11)
Molimo za mlade starše, da bi dali krstiti svoje otroke.
2. skrivnost: ki je v Kani naredil prvi čudež
In Jezus ji je dejal: »Kaj imam s teboj, žena? Moja ura še ni prišla.« Njegova mati je rekla strežnikom: »Kar koli vam reče, storite.« (Jn 2,4-5)
Molimo za vse kristjane, da bi rasli v veri.
3. skrivnost: ki je oznanjal Božje kraljestvo
Ko pa je bil Janez izročen, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in govoril: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo.
Spreobrnite se in verujte evangeliju!« (Mr 1,14-15)
Molimo za vse duhovnike, ki oznanjajo Kristusov nauk, da bi oznanjali
predvsem s svojim življenjem.
4. skrivnost: ki je na gori razodel svoje veličastvo:
Čez šest dni je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza in jih same zase
peljal na visoko goro. Vpričo njih se je spremenil. Njegova oblačila so
postala bleščeča, nadvse bela, da jih tako ne more pobeliti noben belivec na svetu. (Mr 9,2-3)
Molimo za vse posvečene v začetni vzgoji, da bi z zaupanjem in zrenjem
v Jezusovo obličje stopali po poti za Njim.
5. skrivnost: ki je postavil sveto evharistijo
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Medtem ko so jedli, je Jezus vzel kruh, blagoslovil, razlomil, dal
učencem in rekel: »Vzemite, jejte, to je moje telo.« Nato je vzel kelih,

se zahvalil, jim ga dal in rekel: »Pijte iz njega vsi. To je namreč moja kri
zaveze, ki se preliva za mnoge v odpuščanje grehov.« (Mt 26,26-28)
Molimo za vse prvoobhajance, da bi se tesno povezali z Jezusom.
ŽALOSTNI DEL
1. skrivnost: ki je za nas krvavi pot potil
S seboj je vzel Petra in oba Zebedejeva sinova. Začel se je žalostiti in
trepetati. Tedaj jim je rekel: »Moja duša je žalostna do smrti. Ostanite
tukaj in bedite z menoj!« (Mt 26,37-38)
Molimo za vse matere, ki trpijo zaradi smrti svojih otrok.
2. skrivnost: ki je za nas bičan bil
Možje, ki so imeli Jezusa vklenjenega, so ga zasmehovali in pretepali. Zakrili so ga in spraševali: »Prerokuj, kdo te je udaril.« In še veliko
drugih kletev so izrekali zoper njega. (Lk 22,63-65)
Prosimo za Božjo pomoč vsem v duhovnih poklicih, ki jih zaradi Jezusa
preganjajo.
3. skrivnost: ki je za nas s trnjem kronan bil
Vojaki so ga odpeljali na dvorišče palače, to je sodne hiše, in sklicali
vso četo. Ogrnili so ga v škrlat, spletli krono iz trnja in mu jo nadeli.
Začeli so ga pozdravljati: »Pozdravljen, judovski kralj!« Tolkli so ga po
glavi s trstom, pljuvali vanj, poklekovali pred njim in se mu priklanjali
do tal.« (Mr 15,16-19)
Molimo za redovnike in redovnice, ki trpijo zaradi nerazumevanja in odrivanja sobratov in soseter.
4. skrivnost: ki je za nas težki križ nesel
Tedaj jim ga je izročil, da bi bil križan. Vzeli so torej Jezusa. Nesel si
je križ in šel ven proti kraju, imenovanemu Kraj lobanje, po hebrejsko
Golgota. (Jn 19,16-17)
Molimo za duhovnike, ki so po krivici preganjani.
5. skrivnost: ki je za nas križan bil
Ko so ga križali, so si razdelili njegova oblačila, tako da so žrebali. Sedeli so in ga tam stražili. Nad njegovo glavo so dali napis o njegovi
krivdi: »Ta je Jezus, judovski kralj.« (Mt 27,35-37)
Molimo za družine, ki so preizkušene zaradi bolezni.
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ČASTITLJIVI DEL
1. skrivnost: ki je od mrtvih vstal
Po soboti, ko se je svital prvi dan tedna, sta prišli Marija Magdalena in
druga Marija pogledat grob. In glej, nastal je močan potres, kajti Gospodov angel je prišel iz nebes. Pristopil je in odvalil kamen ter sédel
nanj. (Mt 28,1-2)
Molimo za kristjane, da bi verovali v posmrtno življenje.
2. skrivnost: ki je v nebesa šel
Potem ko je Gospod Jezus govoril z njimi, je bil vzet v nebo in je sédel
na Božjo desnico. (Mr 16,19)
Molimo za družine, ki so se oddaljile od Cerkve.
3. skrivnost: ki je Svetega Duha poslal
Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma
je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo,
kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki
so se razdelili, in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni s
Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal
izgovarjati. (Apd 2,1-4)
Molimo za odprtost življenju v Sloveniji.
4. skrivnost: ki je tebe, Devica, v nebesa vzel
In Marija je rekla: »Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje
v Bogu, mojem Odrešeniku, kajti ozrl se je na nizkost svoje služabnice.
Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi, kajti velike reči mi je storil
Mogočni in njegovo ime je sveto.« (Lk 1,46-49)
Molimo za družine, da bi se posvetile Marijinemu Brezmadežnemu srcu.
5. skrivnost: ki je tebe, Devica, v nebesih kronal
Na nebu se je prikazalo veliko znamenje: žena, ogrnjena s soncem,
in luna pod njenimi nogami, na njeni glavi pa venec dvanajstih zvezd.
(Raz 12,1)
Molimo za stare starše, da bi po svojih močeh prinašali v svojo okolico
vse dobro.
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