KAKŠEN JE NAMEN ROŽNEGA VENCA?

KAKŠEN JE POMEN ROŽNEGA VENCA?

KDO SE JE TEGA SPOMNIL?

Rožni venec bi mogli imenovati Marijina
pot. Kristusove skrivnosti so tudi skrivnosti
Matere. Če napravimo besede nadangela
Gabriela in sv. Elizabete v zdravamariji za
svoje, nas ta molitev spodbuja, da vedno
znova iščemo pri Mariji - v njenem srcu
"blagoslovljeni sad njenega telesa."

Rožni venec je "povzetek evangelija".

Oblika molitve rožnega venca ima svoj izvor
med puščavniki in kasneje menihi, ki so
najpogosteje molili in ponavljali očenaš.
V 10. stoletju so menihi po samostanih, zlasti
v samostanu Cluny molili 150 psalmov. Za
brate, ki se niso udeležili molitev psalmov v
koru (tudi zaradi nepismenosti), je bilo
določeno, da molijo namesto psalmov (brevirja) po 50, 100 ali 150 očenašev.
V 12. stoletju se je začela širiti molitev
Zdrava Marija, ko so tudi verniki radi molili
50, 100 ali 150 zdravamarij. Delitev na
desetke z očenašem je začel v začetku 15. st.
kartuzijan p. Henrik Egher.

Skrivnost Kristusa je "skrivnost" človeka

Kdor se loti premišljevanja o Jezusu Kristusu
vzdolž različnih obdobij njegovega življenja,
bo v njem nujno odkril tudi resnico o
človeku. Dejansko samo v Jezusu res v jasni
luči zasije skrivnost človeka. Rožni venec
pomaga, da se odpremo tej luči. V rožnem
vencu "utripa ritem človeškega življenja", da
bi ga uskladili z ritmom Božjega življenja v
radostnem občestvu presvete Trojice, ki je
cilj in hrepenenje našega bivanja.
Rožni venec; pot sprejemanja skrivnosti

Rožni venec temelji na ponavljanju. Ta
molitev je izraz tiste ljubezni, ki se ne utrudi
obračati se k ljubljeni osebi. Čeprav so
besede pri tem na zunaj podobne, pa so
zaradi čustev, ki jih prepevajo, vedno nove.
Ponavljanje se hrani iz hrepenenja po vedno
polnejšem priličenju Kristusu, kar je pravi
"program" krščanskega življenja. Rožni
venec
nam
pomaga,
da
na
poti
upodabljanja po Kristusu rastemo naproti
cilju, ki je svetost. 'Najpomembnejši razlog
za ponovno odkritje in poživitev molitve
rožnega venca je poklicanost vseh k svetosti.
»Potrebujemo krščanstvo, ki se bo odlikovalo
predvsem po umetnosti molitve«. Krčanska
občestva naj postanejo »pristne šole molitve«
v novem tisočletju.'
VIR: Cerkveni dokument 98, Apostolsko pismo: ROŽNI
VENEC DEVICE MARIJE; Janez Pavel II.

Ob premišljevanju Kristusovega obličja je
potrebno razodetje 'od zgoraj' in da bi ga
sprejeli, moramo nujno prisluhniti. V molku in
molitvi more dozoreti spoznanje skrivnosti.
Vesele skrivnosti

Prvi venec je dejansko zaznamovan z
veseljem. Premišljevanje veselih skrivnosti
potemtakem pomeni vstop v poslednje nagibe
in globoki pomen krščanskega veselja. Marija
nas vodi k razumevanju skrivnosti krščanskega
veselja, ki nas spominja na to, da je
krščanstvo predvsem "vesela novica", ki ima
svoje središče v osebi Jezusa Kristusa.
Svetle skrivnosti

Celotna Kristusova skrivnost je luč. Vsaka od
teh skrivnosti je razodetje Božjega kraljestva,
ki je v osebi Jezusa Kristusa že nastopilo.
Skrivnost svetlobe je pridiga, s katero Jezus
oznanja prihod Božjega kraljestva in kliče k
spreobrnjenju.
Skrivnost
svetlobe
je
postavitev
evharistije,
dogodek
krsta,
razodetje Božjega veličastva na gori in
Marijina vera v Kani.
Žalostne skrivnosti

Rožni venec izbira nekatere trenutke trpljenja
in s tem spodbuja molivca, naj vanje usmeri
pogled svojega srca in iz njih živi. V Božjem
ponižanju se razodeva ne le ljubezen Boga,
marveč tudi človekovo odrešenje.
Častitljive skrivnosti

V premišljevanju Vstalega odkriva kristjan
razloge za svojo vero. Premišljevanje
častitljivih skrivnosti mora v verujočih
prebuditi vedno bolj živo zavest o njihovem
novem življenju v Kristusu.

Dominikanci so že od 13. stoletja dalje imeli
rožni venec za dediščino svojega reda in so z
veliko vnemo razširjali to molitev v pridigah,
duhovnih vajah, ljudskih misijonih in so
ustanavljali bratovščine svetega rožnega
venca. V Kölnu je bila ustanovljena taka bratovščina že leta 1475. V Ljubljani pa že vsaj v
17. stoletju.
Molitev rožnega venca se je širila po zmagi
kristjanov nad Turki pri Lepantu 1571, saj so
to zmago pripisovali molitvi rožnega venca.
Na dan odločilne bitke 7. oktobra 1571 so se
zbrale bratovščine rožnega venca in goreče
molile to molitev. V spomin na to zmago
imamo v bogoslužju god Rožnovenske Matere
Božje - 7. oktobra.
Poznejši papeži, zlasti Leon XIII, ki je napisal
kar 16 okrožnic o rožnem vencu, so to
molitev pospeševali.
K širjenju te molitve so prispevala tudi
prikazovanja v Lurdu in Fatimi ter stiske krščanskega ljudstva.
VIR: http://www.donbosko.si/sevnica/node/17331

Kako molimo?

SKRIVNOSTI 4 DELOV ROŽNEGA VENCA

MOLITEV ROŽNEGA VENCA

Molitev rožnega venca začnemo s križem:

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Nato molimo VERO:
Verujem
v
Boga
Očeta
vsemogočnega,
stvarnika nebes in zemlje. In v Jezusa
Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda
našega; ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen
iz Marije Device; trpel pod Poncijem Pilatom,
križan bil, umrl in bil v grob položen; šel pred
pekel, tretji dan od mrtvih vstal; šel v nebesa;
sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega; od
ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v
Svetega
Duha;
sveto
katoliško
Cerkev,
občestvo svetnikov; odpuščanje grehov; naše
vstajenje in večno življenje. Amen.
Nato molimo:

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi
tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako
na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti
nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo
svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v
skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
Nato molimo 10x Zdrava Marija in povemo skrivnost.

Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s
teboj, blagoslovljena si med ženami in
blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus
(in povemo skrivnost).

Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike
zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Nato molimo:

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
kakor je bilo v začetku.
Tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Po zadnji desetki zmolimo še desetko (ali vsaj
očenaš) za duše v vicah … in na koncu
rečemo:
Gospod, daj jim večni pokoj. In večna luč
naj jim sveti. Naj počivajo v miru. Amen.
Molitev zaključimo s križem.

1. VESELI DEL (ponedeljek in sobota)
Verujem. Očenaš. 10x Zdrava Marija+skrivnost. Slava Očetu.

1. ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2. ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete
nosila.
3. ki si ga Devica rodila.
4. ki si ga Devica v templju darovala.
5. ki si ga Devica v templju našla.
2. SVETLI DEL (četrtek)
Verujem. Očenaš. 10x Zdrava Marija+skrivnost. Slava Očetu.
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bil krščen v reki Jordan.
v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
oznanjal božje kraljestvo.
na gori razodel svoje veličastvo.
postavil sveto evharistijo.

3. ŽALOSTNI DEL (torek in petek)
Verujem. Očenaš. 10x Zdrava Marija+skrivnost. Slava Očetu.
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krvavi pot potil.
bičan bil.
s trnjem kronan bil.
težki križ nesel.
križan bil.

4. ČASTITLJIVI DEL (sreda in nedelja)
Verujem. Očenaš. 10x Zdrava Marija+skrivnost. Slava Očetu.
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je od mrtvih vstal.
je v nebesa šel.
je Svetega Duha poslal.
je tebe, Devica, v nebesa vzel.
je tebe, Devica, v nebesih kronal.

Po vsaki desetki dodamo še:
O Jezus, odpusti nam naše grehe,
obvaruj nas peklenskega ognja, privedi
v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki
so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.

NOVOST IN PONAVLJANJE
V tej molitvi izgovarjamo besede angela,
besede Svetega Duha, besede, ki jih
nikakor niso izumili ljudje, besede, v katerih
je zbrana celotna Izraelova zgodovina,
zgodovina Boga z ljudmi. Novo pri rožnem
vencu je dejansko samo to, da se pri teh
besedah zadržujemo, da jih ponavljamo,
kajti velike stvari s ponavljanjem nikoli ne
postanejo dolgočasne.
Samo nepomembne stvari potrebujejo
spremembe za popestritev in jih je treba
hitro nadomestiti s čim drugim.
Kar je res veliko, postaja s ponavljanjem
vedno večje. Pri tem pa tudi mi sami
postajamo bogatejši in svobodnejši; v tej
čudoviti molitvi se umirimo, ko stopamo v
to velikost, ki nas sprejema vase. Ko se
zadržujemo v takšnem premišljevanju,
zremo skoz te besede kakor skoz okno na
življenje Jezusa Kristusa, ne le zremo,
ampak postajamo njegovi sodobniki. Jezus
postaja naš sodobnik; skupaj z njim hodimo
in on hodi z nami; njegova življenjska pot
postaja naša in naša pot postaja njegova.
Joseph Ratzinger, pridiga v Münchnu 1984

