
Oktober – mesec rožnega venca
Molitev rožnega venca je zelo stara pobožnost, katere vpliv se ne 
da predvideti. Posledice molitve so takšne, kakršnih človek ne more 
napovedati. Vernemu človeku je vsakdanja in je del njegovega 
vsakdanjega urnika. Molitev nam lahko pomaga, da se ustavimo in 
zadihamo. Rožni venec ni nekaj, kar bi nastalo le od človeka in bi bilo 
kratkega veka. Ljudje so se s to molitvijo zatekali k Mariji po pomoč in 
skozi njo razmišljali o življenju Jezusa in Marije. Sveti Frančišek Asiški je 
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bil mož poglobljene molitve in eden tistih, ki so uspeli najpopolneje 
živeti Jezusov evangelij. Ta svetnik je v eni svojih pogostih zamaknjenj 
v molitvi videl veliko zlato lestev, ki je segala do neba. Na vrhu 
lestve je stala blažena Devica Marija, katero je svetnik z vso otroško 
ljubeznijo ljubil. Ona mu je dala vedeti, da se mora vzpenjati po tej 
lestvi (ki je simbolizirala rožni venec) - premišljujoč skrivnosti našega 
odrešenja, če hoče priti v nebesa. Tudi slehernemu izmed nas, dragi 
bratje in sestre, nudi Marija to čudovito lestev, da bi se po njej vzpeli 
do nje, naše Matere z njeno pomočjo do Jezusa in na to s pomočjo 
obeh dveh, do nebeškega Očeta. Zanj in življenje v njegovi družbi 
smo ustvarjeni in nemirno je naše srce, dokler se z njim popolnoma 
ne združi, nam vzklika veliki cerkveni mislec in učitelj sv. Avguštin. 
Marija nas še posebej v tem mesecu vabi k molitvi rožnega venca v 
katerem premišljujemo skrivnosti učlovečenja, delovanja, trpljenja 
in poveličanja našega gospoda Jezusa Kristusa. Po premišljevanju 
skrivnosti se počutim nagovorjenega, zadetega in prizadetega in nato 
svoje življenje nadaljujem pod vplivom razsvetljenja ali spoznanja 
božjih skrivnosti. Zatorej, bratje in sestre če smo morda rožni venec 
potisnili v kakšen kot skritega predala, potem sezimo znova po njem 
in se v družbi Marije, pogovorimo z Bogom o vseh problemih našega  
življenja, pa tudi zahvalimo za vse lepe in težke trenutke ki so nam bili 
darovani. Kdor se zna primerno zahvaliti, je s tem že tudi pokazal, da 
je vreden naslednjega daru.

p. Vladimir Rufin Predikaka, 
žup. uprav. Bolniške župnije 

DOGODKI - OBVESTILA

 ● Srečanje zakoncev jubilantov
bo na Vidmu v nedeljo, 06. novembra ob 10. uri. V Leskovcu pa bo 
srečanje potekalo v nedeljo, 13. novembra ob 10. uri. Vse zakonce, 
ki v tem letu obhajate svoje jubileje 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60 let 
zakona vabimo na skupno župnijsko srečanje. Zbrali se bomo v  
župnijski cerkvi, kjer bo zahvalna maša. Po maši bo skupno slikanje, 
nato bratsko druženje s skupnim kosilom. Vabila boste dobili na 



dom. Tisti, ki ste bili poročeni v drugih župnijah se morate sami 
prijaviti, ker vaših podatkov nimamo. Veselim o se srečanja z vami.
 ● Župnijska Karitas
priporoča eno svečo in eno rožo manj na grob in to darujmo za žive, 
ki so v stiski. V cerkvi in v vežici bo nabiralnik.
 ● Spomini za rajne
V cerkvi boste dobili ovojnice v katere napišete imena rajnih, ki 
jih priporočate v molitev in priložite svoj dar in oddate v cerkvi ali 
župnišču do 30. oktobra. Na praznik vseh svetih bomo pred mašo 
v vežici ob 13h molili spomine. V novembru pa bo molitev po vsaki 
maši.
 ● Katehumenat
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   Informativna srečanja: 

  13., 20. in 27.  

oktober ob 19.30           

     MINORITSKI SAMOSTAN 
              NA PTUJU 

     Čas srečanj bo po dogovoru. 
                                                PRIJAVE IN  

                                                  INFORMACIJE: 
                                                p. Andrej M. Sotler 

                                                     br.andrej.sotler@gmail.com 
 
 

 
 

ZASIDRAJ SE V KRISTUSU 



 ● Zahvala ob posvetitvi kapelice Marije Kraljice Haloz
Hvala g. Frideriku in Julčki Bračič, za kapelico posvečeno Mariji, ki 
sta jo poimenovala Marija Kraljica Haloz in jo podarila Halozam, da 
bodo še lepše. Hvala za vso pripravo in organizacijo. Boglonaj za vse 
in naj Vas spremlja božji blagoslov na poti življenja.

Izdaja: Župnija sv. Vida - Videm pri Ptuju / Župnija sv. Andraž v Halozah
Odgovarja: p. Klemen Slapšak, župnik; klemen.slapsak@gmail.com; 041- 318 130


