
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRUŽINSKI ROŽNI VENEC 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avtorske pravice © 2021 
Ta knjiga je v celoti in delno v lasti Papeževe svetovne mreže molitve in 
je brezplačna. Vsebine v celoti ali v delu ni mogoče spreminjati brez 
predhodnega dovoljenja tega mednarodnega urada. Papeževa svetovna 
mreža molitve dovoljuje brezplačno razširjanje te knjižice. Vsebina se 
lahko v celoti ali delno reproducira in predstavi v različnih oblikah 
(virtualnih ali knjižnih), pri čemer se kot uradni vir navede Papeška 
svetovna mreža molitve. Brez izrecnega dovoljenja mednarodne pisarne 
je vsebino prepovedano prodajati ali podariti proti plačilu.  
 
 
 
Informacije 
Pope's Worldwide Prayer Network - EYM 
Via della Conciliazione, 5 – 2º piano 
00120 Città del Vaticano 
Tel: +39 (06) 69-868-383 
Fax: +39 (06) 69-868-380 
secretariat@popesprayer.va 

 

Prevedel in uredil: Luka Mavrič 

  

4. skrivnost: Marijino vnebovzetje 
- … ki je tebe, Devica, v nebesa vzel. 

 
»Ko je Brezmadežna Devica Marija, Božja Mati, dopolnila svoje 
zemeljsko življenje, je bila z dušo in telesom vzeta v nebeško slavo« 
(papež Pij XII.)  

Da bi Marija vse družine lahko ohranjala v svojem srcu. 

Kot Marija naj se družine tako v lepših kot težjih časih pogumno in mirno 
soočajo s svojimi družinskimi izzivi ter ohranijo v svojem srcu Božja 
čudovita dela in o njih premišljujejo. V zakladu Marijinega srca so tudi 
vsi dogodki vseh naših družin, ki jih ona skrbno ohranja. Zato nam jih 
lahko pomaga razložiti, da bi v družinski zgodbi prepoznali Božje 
oznanilo (prim. AL 30).  

 Spomnimo se dogodkov in prostorov, ki so pomembni za našo 
družinsko zgodovino. 

 
 
5. skrivnost: Marijino kronanje 

- … 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).  

Da bi lahko kronali našo Mater, Kraljico družin. 

Življenjski prostor družine se je spremenil v domačo cerkev, v kraj 
evharistije, navzočnosti Kristusa, sedečega za isto mizo. Tako je opisana 
hiša, ki sprejema v svojo notranjost Božjo navzočnost, skupno molitev in 
zato Gospodov blagoslov (AL, 15). 

 Kronajmo Jezusa, Marijo in Jožefa. Lahko postavimo oltar s podobo 
Svete družine, svečo, cvetjem, fotografijo naše družine, znamenji 
naše ljubezni. Naj bo to kraj ljubezni v naši družini.  

  



2. skrivnost: Vnebohod 
- … ki je v nebesa šel. 

 
Jezus je pristopil in jim spregovoril, rekoč: »Dana mi je vsa oblast v 
nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence: 
krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati 
vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do 
konca sveta« (Mt 28,18-20). 

Da bi bile vse družine povabljene, da prinašajo njegovo sporočilo. 

Gre za predlaganje vrednot, da ljudje doživljajo, da je evangelij družine 
tisto veselje, ki »napolnjuje srce in celotno življenje ljudi« … Kot v priliki 
o sejalcu je naša naloga sodelovati pri setvi; drugo je Božje delo (AL 200). 

 Kaj menimo, kako nas vidijo drugi? Bi iz tega, kako ravnamo drug z 
drugim, lahko prepoznali, kako se ljubimo med seboj? 

 

 

3. skrivnost: Prihod Svetega Duha 
- … ki je Svetega Duha poslal. 

 
Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. 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 (Apd 2,1.3-4).  

Da bi se Sveti Duh naselil v vse družine. 

Mala jedrna družina se ne sme zapirati proti razširjeni družini, h kateri 
pripadajo starši, strici in tete, bratranci in sestrične in celo sosedje. V tej 
veliki družini lahko kdo potrebuje pomoč ali vsaj družbo ali znamenje 
naklonjenosti ali prenaša hudo bolečino, ki kliče po tolažbi. Po nagibu 
Svetega Duha družina ne le sprejema življenje, ko ga spočne v svojem 
naročju, temveč tudi tako, da se odpre, gre iz sebe, da bi svoje dobro širila 
med druge, da bi zanje skrbela in iskala njihovo srečo (AL 187, 324). 

 Kdo nam najprej priskoči na pomoč, ko se v naši družini znajdemo v 
težavah? Kako nam pomaga? 

 
 
 

 
 
 
 
 

Družinski rožni venec 
 
 
 

Leto družine Amoris Laetitia 
Dikasterij za laike, družino in življenje 

 
 
 
 

Ta rožni venec je namenjen molitvi v družini z otroki. 
 

Povabljeni smo, da vsako skrivnost premišljujemo v luči evangelija in 
dokumenta Amoris Laetitia. 

 
 

 
  



 

Predstavitev 

 
»Molitev je dih vere,« pojasnjuje papež Frančišek. Za družino to 
pomeni, da išče priložnosti za molitev tekom tedna, saj »družina, ki moli 
skupaj, ostane skupaj« (AL, 227). 
 
Molitev svetega rožnega venca je poseben čas, ki ga lahko delimo z 
družinskimi člani in tudi z drugimi družinami. V letu, posvečenem 
svetemu Jožefu, je družinska molitev rožnega venca tudi konkreten 
način za pridobitev popolnega odpustka. V vsakem primeru »lahko 
trenutki molitve s preprostimi besedami naredijo veliko dobrega za 
družino« (AL 318). 
 
S tem upanjem vas vse vabim, da uporabite ta rožni venec, pripravljen 
ob priložnosti Leta družine Amoris Laetitia, da ne bi zamudili 
priložnosti za okrepitev ljubezni do Jezusa in Marije, naše nebeške 
Matere. Meditacije so kratke, vzete iz Amoris Laetitia, spremljajo pa jih 
kratka vprašanja in slike, ki vam lahko pomagajo pri premišljevanju v 
veri, tudi skupaj z otroki. 
 
Naj vas Gospod blagoslovi in naj vas Sveta družina iz Nazareta 
spremlja, da boste vaše domače cerkve spremenili v hrame molitve za 
širitev Marijine ljubezni po vsem svetu.  
 

Kardinal Kevin Farrell 
Prefekt Dikasterija za laike, družino in življenje 

 
  

 



IV. Častitljivi del 

Kaj nas Jezus uči v teh skrivnostih? 

Apostolska veroizpoved. Oče naš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami: 

1. ki nam vodi naše misli; 
2. ki nam vodi naše besede; 
3. ki nam vodi naša dejanja. 

Slava Očetu. 

Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi. 

 

1. Prva skrivnost: Vstajenje 
- … ki je od mrtvih vstal. 

 
Po soboti, ko se je svital prvi dan tedna, sta prišli Marija Magdalena in 
druga Marija pogledat grob. Gospodov angel je nagovoril ženi in rekel: 
»Ne bojta se! Vem, da iščeta Jezusa, križanega. Ni ga tukaj. Vstal je, kakor 
je rekel! Pridita in poglejta kraj, kamor je bil položen. Hitro pojdita in 
povejta njegovim učencem: 'Vstal je od mrtvih! Pred vami pojde v 
Galilejo, tam ga boste videli'« (Mt 28,1.5-7).  

Da bi bile vse družine kot Galilejci. 

Gospodova navzočnost prebiva v resnični, konkretni družini, z vsem 
njenim trpljenjem, boji, radostmi in njenimi vsakdanjimi zadevami … 
Kadar to pristnost poživlja ljubezen, tedaj tam vlada Gospod s svojim 
veseljem in svojim mirom. Duhovnost družinskega življenja je sestavljena 
iz tisoč vsakdanjih in konkretnih dejanj. V tej raznolikosti darov in 
srečanj, po katerih zori notranja povezanost, ima Bog svoje bivališče 
(prim. AL 315). 

 Kakšna je naša družina? Kaj nas označuje? Kaj radi počnemo skupaj? 
 

 

 
Rožni venec za družino sta skrbno pripravila Papeževa svetovna mreža 
molitve in Dikasterij za laike, družino in življenje. Naša ekipa je 
navdušena nad tem sodelovanjem, da bi družinam pomagali moliti, in to 
kot družina. 
Rožni venec je na voljo za Amazon Kindle in v trgovini Google Play 
Books. Poleg tega lahko 
rožni venec brezplačno prenesete v obliki EPUB, MOBI ali PDF prek 
naše spletne strani https://www.popesprayer.va 
 

Frédéric Fornos SJ. 
Direktor Papeževe svetovne mreže molitve 

 
Bettina Raed 

Mednarodna koordinatorka Click To Pray 



  4. skrivnost: nošenje križa 
- … ki je za nas težki križ nesel. 

 
Vzeli so Jezusa in ga odvedli, da bi bil križan. Ko so šli ven, so naleteli 
na človeka iz Cirene, ki mu je bilo ime Simon. Prisilili so ga, da je nesel 
njegov križ (prim. Jn 19,16; Mt 27,32).  

Jezus se je od Marije in Jožefa naučil, da moramo biti močni v imenu 
ljubezni, zdržati in pustiti drugim, da nam pomagajo.  

Ljubezen prenaša vsa nasprotovanja s pozitivno duhovno naravnanostjo. 
Gre za to, da sredi sovražnega okolja ostanemo trdni. Za ljubezen gre ne 
glede na vse, tudi ko vse okoliščine spodbujajo k nečemu drugemu. V 
družinskem življenju moramo negovati to moč ljubezni (prim. AL 118, 
119).  

 V kakšnem smislu raste odpornost naše družine? Kako se soočamo s 
težavami? 

 

5. skrivnost: križanje in smrt 
- … ki je za nas križan bil. 

 
Ko je Jezus videl svojo mater in zraven stoječega učenca, katerega je 
ljubil, je rekel materi: »Žena, glej, tvoj sin!« Potem je rekel učencu: »Glej, 
tvoja mati!« Bilo je že okrog šeste ure, ko se je stemnilo po vsej zemlji do 
devete ure. Sonce je otemnelo in zagrinjalo v templju se je pretrgalo po 
sredi. Jezus je zaklical z močnim glasom: »Oče, v tvoje roke izročam 
svojega duha.« In ko je to rekel, je izdihnil (Jn 19, 26-27; Lk 23,44-46). 

Jezus se je od Marije in Jožefa naučil, kaj je resnična ljubezen. 

Če družini uspe, da se osredotoči na Kristusa, on povezuje in razsvetljuje 
celotno družinsko življenje. Bolečine in bojazni doživlja v povezanosti z 
Gospodovim križem in njegov objem omogoča, da jih premagujejo. V 
temnih urah življenja družini ostane povezanost z zapuščenim Jezusom, 
ki težave in trpljenje spreminja v daritev ljubezni (prim. AL 317).  

 Katere stiske nas pestijo ali jih prestajamo kot družina? Dovolimo 
Jezusu, da nas objame z ljubeznijo in mu jih izročimo. 

 
 



2. skrivnost: Bičanje ob stebru 
- … ki je za nas bičan bil. 

 
Tedaj jim je izpustil Baraba, Jezusa pa dal bičati in ga je izročil, da bi bil 
križan (Mt 27,26).  

Jezus se je od Marije in Jožefa naučil, kako iz ljubezni prenašati krivico. 

V družinskem življenju ne sme vladati logika prevlade drugega nad 
drugim ali tekmovalnost, da bi videli, kdo je najpametnejši ali 
najmočnejši, kajti ta logika naredi konec ljubezni. Tudi za družino velja 
ta nasvet: »V medsebojnih odnosih se vsi oblecite v ponižnost, ker Bog 
se prevzetnim upira, ponižnim pa daje milost« (AL 98). 

 Ali tudi v naši družini kdaj izpustimo Baraba? V katerih primerih? Je 
to lepo? Molimo, da bi vselej izbrali Jezusa. 

 
 
3. skrivnost: Kronanje s trnjem 

- … ki je za nas s trnjem kronan bil. 
 
Vojaki so ga odpeljali na dvorišče palače in sklicali vso četo. Ogrnili so 
ga v škrlat, spletli trnovo krono in mu jo nadeli. Začeli so ga pozdravljati: 
»Pozdravljen, judovski kralj!« (Mr 15,16-18). 
Jezus se je od Marije in Jožefa naučil potrpežljivo prenašati 
zasmehovanje iz ljubezni do nas. 

»Ljubezen vedno vključuje globoko sočutje, ki vodi k temu, da drugega 
sprejmem kot del tega sveta, čeprav bo ravnal drugače, kot bi si jaz želel« 
(AL 92).  

 Kako gledam na družinske člane, kadar ne naredijo tako, kot sem 
upal? Jih sprejemam? Postanem jezen? Jih zasmehujem? Sem 
potrpežljiv? 

 

 

 

 

 

I. Veseli del 

Kaj odkrivamo o družini iz vsake skrivnosti? 

Apostolska veroizpoved. Oče naš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami: 

1. ki nam poživi vero; 
2. ki nam utrdi upanje; 
3. ki nam vžgi ljubezen. 

Slava Očetu. 
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi. 

 

1. Prva skrivnost: oznanjenje 
- … ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. 

V šestem mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto 
Nazaret, k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove 
hiše, in devici je bilo ime Marija. Angel je vstopil k njej in rekel: 
»Pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj!« Pri teh besedah 
se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. 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. Ta bo velik in se bo imenoval Sin 
Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in 
kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj; in njegovemu kraljestvu ne bo 
konca« (Lk 1,26-32).  

Odkrivamo, da Bog sam je in živi kot družina. 

Troedini Bog je občestvo ljubezni in družina je njegov živi odsev … Naš 
Bog v svoji najgloblji skrivnosti ni samota, temveč družina, ker ima v sebi 
očetovstvo, sinovstvo in bistvo družine, ki je ljubezen« (AL 11).  

 V katerih trenutkih naše družinske zgodovine smo čutili Božjo 
navzočnost med nami? 



   



III. Žalostni del 

Katere kreposti se je Jezus naučil od Marije in Jožefa, ko se je 
pripravljal na soočenje s temi skrivnostmi? 

Apostolska veroizpoved. Oče naš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami: 

1. ki nam utrdi spomin; 
2. ki nam razsvetli pamet; 
3. ki nam omeči voljo. 

Slava Očetu. 

Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi. 

 

1. Prva skrivnost: trpljenje v vrtu 
- … ki je za nas krvavi pot potil. 

 
Jezus je odšel na Oljsko goro in njegovi učenci so mu sledili. Nekoliko se 
je oddaljil od njih, padel na kolena in molil: »Oče, če hočeš, daj, da gre ta 
kelih mimo mene, toda ne moja volja, ampak tvoja naj se zgodi« (Lk 22, 
39.42).  

Jezus, od Marije in Jožefa si se naučil moliti in zaupati v Očeta. 

»Starši, ki želijo spremljati vero svojih otrok, bi morali pozorno paziti na 
njihove spremembe, kajti vedeti morajo, da v duhovno izkustvo ne smemo 
nikogar siliti, temveč mora biti to prepuščeno njihovi svobodi. 
Temeljnega pomena je, da otroci čisto konkretno vidijo, da je staršem 
molitev zares pomembna. Zato imajo lahko trenutki molitve v družini in 
izrazne oblike ljudske pobožnosti večjo evangelizacijsko moč kot vse 
kateheze in vsi govori« (AL 288).  

 Katere molitve radi molimo skupaj kot družina? Molitev pred jedjo? 
Sveta maša? Rožni venec? Molitev pred spanjem? Druge molitve? 

 

2. Druga skrivnost: obiskanje 
- … ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila. 

Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gričevje, v mesto na 
Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. 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? Glej, ko 
je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem telesu 
od radosti zganilo. Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je 
povedal Gospod!« (Lk 1,39-45).  

Odkrivamo, kako veselje delimo z vsemi člani družine. 

»Ko človek, ki ljubi, lahko stori drugemu kaj dobrega ali ko vidi, da gre 
drugemu dobro v življenju, ob tem doživlja veselje in tako slavi Boga, 
kajti 'Bog ljubi veselega darovalca' … Družina mora biti kraj, kjer tisti, ki 
je dosegel nekaj dobrega v življenju, ve, da se bodo zaradi tega tudi drugi 
z njim veselili« (AL 110).  

 Sem kdaj v katerem izmed družinskih članov prepoznal Jezusovo 
navzočnost med nami? 

 
 

3. Tretja skrivnost: rojstvo 
- … ki si ga Devica rodila. 

Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta, v Judejo, v Davidovo 
mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, da 
bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. 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. V istem 
kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. 
Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo 
so se prestrašili. Angel pa jim je rekel: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam 
vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem 
mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod« (Lk 2,4-11).  

Odkrivamo, da so otroci v družini ljubljeni brezpogojno. 



»Otroci so dar. Vsak otrok je edinstven in neponovljiv … Otroka je treba 
ljubiti, ker je otrok: ne zato, ker je lep, ali zato, ker je tak in tak. Ne zato, 
ker tako misli kot jaz ali ker uteleša moje želje. Otrok je otrok. Ljubezen 
staršev je orodje ljubezni Boga Očeta; ti z nežnostjo pričakujejo rojstvo 
vsakega otroka, ga brezpogojno sprejmejo in velikodušno objamejo« (AL, 
170).  

 Kako ste se počutili, ko ste izvedeli, da boste postali starši? Kako je 
bilo, ko ste sprejemali otroke na ta svet? 
 

 
 
4. Četrta skrivnost: darovanje v templju 

- … ki si ga Devica v templju darovala. 

Marija in Jožef sta bila poslušna postavi in sta se šla v tempelj zahvalit za 
Jezusovo rojstvo. Tam sta srečala dva starejša človeka, prerokinjo Ano in 
starčka Simeona, ki sta zelo ljubila Boga in sta se razveselila srečanja z 
Jezusom, Odrešenikom (prim. Lk 2,22.28; 36-38).  

Odkrivamo, kako je vsaka družina del družbe in Cerkve. 

Družina je prostor primarne družbene vzgoje, saj je prvi kraj, kjer se 
učimo, kako živeti v odnosu do drugega, kako ga poslušati, čutiti z njim, 
ga prenašati, spoštovati, mu pomagati in skupaj živeti… V družinskem 
okolju odkrivamo, kaj pomeni biti blizu drugemu, kako skrbeti za drugega 
in ga spoštovati. Tu se predre prvi krog smrtonosne sebičnosti in tu 
spoznamo, da živimo skupaj z drugimi, ki zaslužijo našo pozornost, 
prijaznost in naklonjenost« (prim. AL 276).  

 Katere skupnosti so pomembne za našo družino? S katero delimo 
svoje življenje? 

 

 

 

 

4. Četrta skrivnost: spremenjenje 
- … ki je na gori razodel svoje veličastvo. 

 
Medtem ko je molil, se je videz njegovega obličja spremenil in njegova 
oblačila so belo sijala. In iz oblaka se je slišal glas: »Ta je moj Sin, moj 
Ljubljeni, moj Izvoljenec, nad katerim imam veselje; njega poslušajte« 
(Lk 9,29.35). 

Ta skrivnost nas uči, da morajo starši in otroci drug drugemu izkazovati 
medsebojno ljubezen. 

»Sodobna vedno bolj izpopolnjena komunikacijska in zabavna 
tehnologija vzgojno srečevanje staršev z otroki lahko lajša ali tudi ovira. 
Če jo uporabljamo pametno, je lahko koristna, ker med seboj kljub 
krajevni oddaljenosti povezuje družinske člane. Stiki so lahko pogosti in 
pomagajo reševati težave. Mora pa biti jasno, da tehnologija ne more ne 
nadomestiti ne odpraviti nujnosti osebnega in globljega pogovora, ki terja 
telesni stik ali vsaj glas drugega človeka« (AL 278).  

 Kako si izkazujemo ljubezen v naši družini (besede, kretnje, 
dejanja)? 
 

5. Peta skrivnost: postavitev evharistije 
- … ki je postavil sveto evharistijo. 

 
Medtem ko so jedli, je Jezus vzel kruh, ga 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, 26-29). 

Ta skrivnost nas uči, da je lepo obhajati evharistijo kot družina.  

Življenjski prostor družine se lahko spremeni v domačo cerkev, v kraj 
evharistije, navzočnosti Kristusa, sedečega za isto mizo … Družina je 
poklicana, da se združi v dnevni molitvi, ob branju Božje besede in v 
obhajanju evharistije, da bi tako rastla v ljubezni in se vedno bolj 
preobražala v tempelj, v katerem prebiva Sveti Duh. (prim. AL 15, 29)  
 
 Odločimo se, da bomo kot družina obhajali evharistijo. 



Ta skrivnost nas uči o vrednosti zakona. 

»Zakonci v svoji zavezi ljubezni izkušajo lepoto očetovstva in 
materinstva; delijo si načrte in prizadevanja, želje in skrbi; učijo se skrbeti 
drug za drugega in si medsebojno odpuščati … Lepota medsebojnega in 
nezasluženega daru, veselje nad življenjem, ki se rodi, in ljubeča skrb 
vseh članov, od otrok do starejših, so nekateri sadovi, ki naredijo družino 
edinstveno in nenadomestljivo« (prim. AL 88).   

 Smo že bili na poroki? Kaj nam ostaja v spominu na to slavje? Kaj 
na svatovščino?  

 

3. Tretja skrivnost: Jezusovo oznanjevanje o prihodu Božjega 
kraljestva 

- … ki je oznanjal Božje kraljestvo. 
 
Jezus je zapustil Galilejo, da bi oznanjal veselo novico o Božjem 
kraljestvu: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. 
Spreobrnite se in verujte evangeliju!« (Mr 1,14-15).  

Ta skrivnost nas uči, da tudi družine oznanjajo, da nas Bog ljubi. 

Družine pričujejo z življenjem pa tudi z besedami govorijo o Jezusu, 
posredujejo vero, prebujajo hrepenenje po Bogu in kažejo, kako lep je 
evangelij in življenje, ki nam ga predlaga. Tako krščanski zakoni barvajo 
sivino javnega prostora, ko ga napolnjujejo z bratstvom, družbeno 
občutljivostjo, varovanjem šibkih, z žarečo vero in dejavnim upanjem. 
Njihova rodovitnost se krepi in izraža na tisoč načinov. Tako se Božja 
ljubezen širi  v družbi. 

 Ali spregovorimo drugim o tem, da nas Bog ljubi? Kako to 
naredimo? 
 
 
 
 
 

 

5. Peta skrivnost: najdenje v templju 
- … ki si ga Devica v templju našla. 

Njegovi starši so vsako leto ob prazniku pashe hodili v Jeruzalem. Ko je 
bil star dvanajst let, so šli na pot po praznični navadi. In ko so se po 
končanih prazničnih dneh vračali, je deček Jezus ostal v Jeruzalemu, ne 
da bi njegovi starši to opazili. Mislili so, da je pri popotni druščini, in so 
prehodili pot enega dne. Nato so ga začeli iskati med sorodniki in znanci. 
Ker ga niso našli, so se vrnili v Jeruzalem in ga iskali. Po treh dneh so ga 
našli v templju. Tam je sedèl med učitelji, jih poslušal in spraševal. In vsi, 
ki so ga slišali, so bili iz sebe nad njegovo razumnostjo in njegovimi 
odgovori. 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: »Kako da sta me iskala? Mar nista vedela, da 
moram biti v tem, kar je mojega Očeta?« 

Odkrivamo, kako starši skrbijo za otroke in spoštujejo njihovo svobodo. 

»Ni mogoče imeti pod nadzorom vseh možnih situacij, v katere otrok 
lahko zaide … Če so starši obsedeni s tem, da morajo vedeti, kje so njihovi 
otroci, in hočejo nadzorovati njihovo gibanje, se trudijo samo za to, da bi 
obvladovali prostor … Bistveno je predvsem, da jim z veliko ljubezni 
pomagajo zoreti v svobodi, disciplini in resnični samostojnosti. Le tako 
se bodo otroci znali zaščititi ter v težkih okoliščinah ravnati preudarno in 
inteligentno« (prim. AL 261).  

 Starši, se spominjate kakšne neumnosti ali norčije iz svojega 
otroštva? Zaupajte jo svoji družini.  

 

  



II. Svetli del 

Kaj nas te skrivnosti naučijo o družini? 

Apostolska veroizpoved. Oče naš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami: 

1. ki nam daj duha pokorščine; 
2. ki nam daj srečo uboštva; 
3. ki nam podeli milost čistosti. 

Slava Očetu. 
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi. 

1. Prva skrivnost: Jezusov krst v Jordanu 
- … ki je bil krščen v reki Jordan. 

 
Nato je šel Jezus k Jordanu in Janez ga je krstil … in zaslišal se je glas iz 
nebes: Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje (Mt 1,9-11).  
Ta skrivnost nas uči, da sta oče in mama zaprosila za naš krst in da smo 
ljubljeni Božji otroci. 

»(Starši) se lahko udeležijo tega Božjega načrta in sanjajo o svojem otroku 
… Družina brez sanj sploh ni možna. Ko se v družini izgubi možnost 
sanjanja, ne rastejo otroci in ne raste ljubezen, življenje oslabi in ugasne 
… V teh sanjah, če je to krščanski zakon, se rojstvu nujno pridruži tudi 
krst. Starši ga pripravljajo s svojo molitvijo in otroka izročajo Jezusu, še 
preden se rodi« (prim. AL 169). 

 Starši in otroci pomislimo na dan svojega krsta. Če krsta morda 
nismo prejeli, bi ga želeli? 
 

2. Druga skrivnost: svatba v Kani 
- … ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež. 

V galilejski Kani je bila svatba in Jezus in njegova mati sta bila tam. Ko 
je vino pošlo, je Marija rekla Jezusu: »Vina nimajo.« Jezus ji je dejal: 
»Kaj imam s teboj, žena? Moja ura še ni prišla.« Njegova mati je rekla 
strežnikom: »Kar koli vam reče, storite.« Tako je Jezus naredil prvo od 
znamenj in razodel svoje veličastvo in njegovi učenci so verovali vanj 
(prim. Jn 2,1-5.11).  


