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ROŽNI VENEC

♫	 Pesem

Duhovnik
V imenu Očeta in Sina ... Amen. 

 Gospod z vami ...  In s tvojim Duhom.

 — Želim vam, da bi bili v teh trenutkih resnično v molitvi 
povezani med seboj in z Gospodom. 

 — Vsak dan nam prinaša toliko novega. Z veseljem ali z 
bolečino mislimo na srečanja, na doživetja, na vse lepo in 
tudi na vse težko, kar se je dogodilo skozi dan.

 — Danes bi radi molili za starše, otroke in mladostnike. Da bi 
med njimi vladala ljubezen, razumevanje in odpuščanje.

 — Pri molitvi pa naj nam pomaga oče in učitelj mladine sveti 
Janez Bosko.

♫	  Aleluja

Duhovnik
Prisluhnimo edinemu evangeljskemu odlomku, ki govori o Jezu-

sovih najstniških letih. Zapisal ga je evangelist Luka:

	ּב Ko je Jezus dopolnil dvanajst let, so po praznični navadi šli v Jeru-
zalem. Po končanih prazničnih dneh je deček Jezus ostal v Jeruza-
lemu in njegovi starši tega niso opazili; misleč, da je pri druščini, 
so šli dan hoda ter ga iskali med sorodniki in znanci. In ko ga niso 
našli, so se vrnili v Jeruzalem in ga iskali. Po treh dneh so ga našli 
v templju, ko je sedel sredi učiteljev in jih poslušal ter povpraševal. 
Ko so ga starši zagledali, so se zavzeli in njegova mati mu je rekla: 
»Otrok, zakaj si nama to storil? Tvoj oče in jaz sva te žalostna iska-
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la.« In rekel jima je: »Kaj sta me iskala? Ali nista vedela, da moram 
biti v tem, kar je mojega očeta?« Toda nista razumela besed, ki jima 
jih je rekel. In njegova mati je vse te besede ohranila v svojem srcu 
ter jih premišljevala. (Lk 2,42–51)

1. DESETKA
Fant

Sestra sme vse, jaz pa ničesar. Kupi si, kar hoče; gre, kamor hoče; 
dela, kar hoče ..., mene pa bi najraje doma zaprli v ječo. Hočejo, da bi 
delal, kar se njim zljubi. Včasih bi najraje kar pobegnil od doma ... ni 
važno, kam, samo da bi se rešil te ječe!

Oče
Ko bi najin sin vedel, kako sva v skrbeh zanj. Ko bi vedel, da ga 

imava prav tako rada kot sestro. Ko bi vedel, da mu želiva samo do-
bro. Tako čudno se obnaša zadnje čase! Vedno nama kaj oporeka. Ni-
koli nimava prav. Zdi se mi, kot da bi se več ne poznali med seboj, kot 
da bi bili tujci v eni hiši.

Janez Bosko
Preljubi moji otroci v Jezusu Kristusu!

Naj sem blizu ali daleč, vedno mislim na vas. 
To, dragi moji, da sem daleč od vas, me teži.
To, da vas ne vidim in ne slišim, 
mi povzroča skrbi, ki si jih ne morete predstavljati.
To so besede človeka, ki vas iskreno ljubi v Jezusu Kristusu
in čuti dolžnost, da vam govori odkrito kakor oče.

Duhovnik
Prosimo nebeškega Očeta, da bi starši poslušali svoje otroke, jim 

odpuščali, imeli zanje čas in da bi jih zares ljubili.

Molivca
Oče naš, ki si v nebesih – Zdrava Marija – Slava Očetu
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2. DESETKA
Dekle

Včeraj so mi zopet pokvarili dan. Hotela sem v kino, pa o tem oče 
in mama nista hotela slišati niti besede. »Najprej šola, potem vse dru-
go!« mi je začel pridigati oče. Vedela sem, kako se bo nadaljevalo. Zato 
sem jih pustila same pri kosilu in se zaprla v svojo sobo.

Mama 
Le kaj je z najino hčerjo? Vedno nekaj godrnja. Danes pa – sploh 

ne vem, zakaj je tako slabe volje. Nisva je pustila v kino, res je. Toda v 
šoli ji gre precej težko, pa tudi film ni kaj prida.

Janez Bosko
Preljubi moji otroci v Jezusu Kristusu!

Vi ste vse moje veselje in moja tolažba.
Vse bi dal, da bi si pridobil vaša srca in jih tako daroval Gospodu.
Eno samo željo imam, to,
da bi vas videl srečne tukaj na zemlji in v večnosti.
Vsega sem se vam posvetil;
celo svoje življenje sem pripravljen dati za vas.

Duhovnik
Prosimo za mladostnike, da bi razumeli starševsko zaskrbljenost 

za otroke in se vselej odločali za pot, ki jih bo resnično osrečevala in 
privedla v nebesa.

Molivca
Oče naš, ki si v nebesih – Zdrava Marija – Slava Očetu

3. DESETKA
Fant

Vedno imajo vsi drugi prav, samo jaz ne. Delati moram vse tisto 
in samo tisto, kar mislita oče in mama, da je prav. Danes samo zato 
nisem smel na igrišče, ker je prišla teta na obisk. Smešno! Saj bi lahko 
ostala doma s svojim večnim vpraševanjem, kako mi gre v šoli. Le kaj 
jo briga moja šola!
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Oče
Ta najin sin! Ne razumeva ga več. Zdelo se nama je, da bi teto 

najraje napodil. Tako trmast je in samosvoj! Samo okoli bi hodil, brcal 
žogo ... za delo doma, za naju in za sorodnike se pa še zmeni ne.

Janez Bosko
Preljubi moji otroci v Jezusu Kristusu!

Bogu sem obljubil, da bom do zadnjega diha živel za vas.
Moji dragi fantje, ljubim vas iz vsega srca.
Dovolj je, da vem, da ste mladi, pa vas imam že rad.
Težko boste našli koga, ki vas ljubi v Kristusu bolj od mene
in ki vam bolj kot jaz želi srečo.

Duhovnik
Prosimo za vse mlade, da bi se v letih odraščanja zavzeto in odgo-

vorno pripravljali na življenje, na poklic in Kristusa sprejeli za svoje-
ga življenjskega sopotnika.

Molivca
Oče naš, ki si v nebesih – Zdrava Marija – Slava Očetu

4. DESETKA
Dekle

Pred nekaj dnevi mi je mami obljubila, da bova šli v trgovino, da si 
kupim nove čevlje. Pa še do danes ni našla časa za to. Ko pride iz službe 
domov, ima kar naprej še neko delo in vedno znova ji zmanjka časa.

Mama
Že nekaj časa me hčerka nadleguje s tem, kar sem ji obljubila. Pa 

kaj, ko ni nikoli pravega časa. Vedno znova me čaka toliko dela. Saj bi 
rada šla tudi sama malo po trgovinah, toda odkar so v službi zvišali 
normo, imam dela čez glavo.

Janez Bosko
Preljubi moji otroci v Jezusu Kristusu!

Naj vam kar povem, in nihče ne bo užaljen: vsi ste falotje.
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Trdim in ponavljam, vsega ste me oropali.
Prevzeli ste me s svojo predanostjo in s svojo ljubeznijo.
Ostalo mi je samo še to ubogo srce; zdaj ste se polastili še tega
in ostalo mi ni nič drugega kot živa želja, da bi vas ljubil v Gospodu,
da bi vam storil kaj dobrega in da bi rešil vaše duše.

Duhovnik
Prosimo Gospoda za vse tiste starše, ki jim je vse drugo bolj po-

membno kot biti z družino in otroki, da bi dojeli, kako pomembno je 
pristno družinsko življenje.

Molivca
Oče naš, ki si v nebesih – Zdrava Marija – Slava Očetu

5. DESETKA
Fant

Zgodil se je pravi čudež. Med počitnicami smo šli smučat. En cel 
teden! Končno se mi je izpolnila ta velika želja. To smo drveli po sne-
gu in drug drugega občudovali pri padcih! Navsezadnje vidim, da sta 
moj oče in mama še kar v redu.

Oče
Lepo smo se imeli, res je. Ves teden smo preživeli skupaj. Ampak 

ta najina otroka! Niti hvala nama ne rečeta. Zdi se jima, kot da je bilo 
to samo po sebi umevno. Pa vendar, en teden takih počitnic, to ni kar 
tako!

Janez Bosko
Preljubi moji otroci v Jezusu Kristusu!

Veste, kaj želim od vas, jaz, ki sem za vas potrošil vse svoje življenje?
Nič drugega kot to, da bi se vrnili srečni časi:
časi prisrčnosti in krščanske zaupljivosti,
časi razumevanja in potrpežljivosti drug do drugega,
časi odprtih src v preproščini in skromnosti,
časi ljubezni in resnične veselosti za vse.
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Potolažite me, prosim, in dajte mi upanje z obljubo, 
da boste naredili vse, kar želim v blagor vaših duš.
Vse vas pričakujem v nebesih.

Duhovnik
Prosimo Gospoda za vse tiste otroke in mladostnike, ki nimajo 

nikogar, ki bi jih imel zares rad, da bi vendarle v življenju srečali koga, 
ob katerem bi zaslutili, da so sprejeti in ljubljeni. 

Molivca
Oče naš, ki si v nebesih – Zdrava Marija – Slava Očetu

♫	 Pesem

Duhovnik
Prosimo Jezusa Kristusa, da bi se ob podobi dobrega pastirja nav-

duševali za življenje iz ljubezni, in skupaj vzklikajmo: Jezus, usliši nas!

Vsi:  Jezus, usliši nas!

  (Berejo izmenjaje.)

Oče: Jezus, Dobri pastir, naj ljubimo s tvojo ljubeznijo.

Mati:  Jezus, Dobri pastir, naj bo naše življenje znamenje tvoje 
  božje ljubezni.

Fant:  Jezus, Dobri pastir, naj postanemo za vse, ki so obupani, 
  kruh odrešenja.

Dekle:  Jezus, Dobri pastir, naj bomo nosilci tvoje dobrote.

Prvi molivec: Jezus, dobri pastir, nauči nas ljubiti, ne da bi čakali 
  na povračilo.

Drugi molivec: Jezus, Dobri pastir, nauči nas živeti za srečo drugih.

Tretji molivec: Jezus, Dobri pastir, nauči nas živeti v veselem 
  darovanju.
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Janez Bosko: Jezus, Dobri pastir, nauči nas pozabiti nase in 
  daj nam svoje ljubezni.

Duhovnik: Nebeški Oče, ti si spodbudil svetega Janeza Boska,
 naj se s srcem očeta in učitelja posveti reševanju mladih.
 Daj nam, da ga bomo posnemali v apostolski gorečnosti
 in da bomo na njegovo priprošnjo 
 tudi mi vidna znamenja tvoje ljubezni in dobrote.
 Usliši našo molitev, s katero se priporočamo očetu in učitelju  

  mladih:

Vsi:  Sveti Janez Bosko!
 Poslušen Svetemu Duhu
 si postal oče in učitelj mladine,
 vsem nam pa si izročil zaklad ljubezni
 do malih in ubogih, predvsem mladih.
 Pomagaj nam, da bomo tudi mi 
 znamenje in nosilci Božje ljubezni mladini.
 Navdihuj nas,
 da bomo svoje srce oblikovali po srcu Kristusa, Dobrega pastirja.
 Izprosi nam srčno dobroto, vztrajnost pri delu,
 modrost pri presojanju, pogum v pričevanju,
 velikodušnost v apostolskem delu,
 ljubezen do Evharistije in Marije!
 Nakloni nam milost,
 da bomo zvesti poklicu, ki nam ga je Gospod namenil.
 Daj, da bomo pod Marijinim vodstvom
 družno mladi in odrasli veselo stopali po poti,
 ki vodi k Ljubezni. Amen.

♫	 Pesem

Blagoslov
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majhnosti in se želi ob Jezusovem prihodu postaviti v vlogo krščenca, 
vendar mu Jezus tega ne dovoli. Janez Krstnik krsti Jezusa. In nadenj 
pride Sveti Duh in iz nebes se zasliši glas: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad 
teboj imam veselje.« 
Tudi don Bosko je imel takšno veselje nad svojimi mladimi. O njih je 
pravil: »Od mladih ne zahtevam drugega kot to, da so dobri in vedno 
veseli.« 

20. 1. 2013
2. NEDELJA MED LETOM

»Tako je Jezus v galilejski Kani naredil prvo od znamenj in razodel 
svoje veličastvo.« (Jn 2,11)

Jezusov prvi čudež in začetek njegovega javnega delovanja se je začel 
na svatbi. Na svatbi je bila tudi njegova mati Marija, ki ga je postavila 
pred dejstvo, da jim je zmanjkalo vina, in ga tako pozvala, naj naredi 
prvo znamenje – čudež. Popolnoma mu je zaupala, zato je tudi naro-
čila strežnikom, naj naredijo, kar koli jim bo njen sin naročil. Šest ka-
mnitih vrčev, ki so prazni, prikazuje izpraznjeno duhovnost, duhovno 
sušo, hkrati pa so znamenje duše, ki jo bo Jezus prenovil. Ponovno 
ima pomembno vlogo Marija, ki je povzročila iskrico, da je ogenj za-
gorel, da se je zgodil čudež. 
Don Bosko nam pravi: »Vse dobrote, ki smo jih prejeli od Gospoda, 
smo prejeli po Mariji … Skoraj se ne moremo približati Jezusu, če ne po 
posredovanju Marije.«

27. 1. 2013
3. NEDELJA MED LETOM - NEDELJA SVETEGA 
PISMA

»Oči vseh v shodnici so bile uprte vanj. ›Danes se je to Pismo 
izpolnilo, kakor ste slišali.‹« (Lk 4,20–21)

Evangelist Luka v današnjem evangeliju piše o tem, kako je Jezus učil 
v Galileji in v Nazaretu. Vodil ga je isti Duh, ki vodi kristjane še danes. 
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LITANIJE SV. JANEZA BOSKA

Sveti Janez Bosko, 
– dar nebes človeštvu – prosi za nas.
– človek vere, upanja in ljubezni
– častilec presvetega Srca
– vnet molivec svete Evharistije
– apostol Marije pomočnice
– posnemovalec svetega Frančiška Saleškega

– ustanovitelj družbe salezijancev
– ustanovitelj hčera Marije pomočnice
– ustanovitelj salezijancev sotrudnikov
– začetnik salezijanskih misijonov
– vzgojitelj duhovnih poklicev
– branitelj papeža in Cerkve
 
– širitelj verskega tiska
– oče in učitelj mladine
– neutruden katehet mladih
– vzgojitelj z ljubeznijo in s srcem
– vzgojitelj svetih fantov
– prijatelj vseh ubogih in zapuščenih

– tolažnik in prijatelj bolnikov
– delivec Božjega usmiljenja
– vzor krščanskega življenja
– nenehen molivec
– neutruden delavec
– čudovit zgled premagovanja

– svetnik veselja in dobrote
– učitelj vesele svetosti
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Sveti Janez Bosko, 
– čudovit voditelj duš k Bogu  – prosi za nas.
– poln darov Svetega Duha
– človek, vreden ljubezni in zaupanja
– naš zaveznik in priprošnjik pri Bogu

MOLITEV MLADIH

Sveti Janez Bosko, prijatelj in oče nas mladih, s sinovsko ljubezni-
jo se zatekam pod tvoje varstvo. V obdobju svoje mladosti se ti pov-
sem izročim: vodi me in razsvetljuj. Pomagaj mi, da bom pogumno 
živel po veri in se vedno izogibal slabega. Daj, da bom rasel v upanju 
in ljubezni in da bom velikodušno uresničeval svoje vsakdanje dol-
žnosti. Amen.

MOLITEV STARŠEV

Sveti Janez Bosko, ki si tolikim mladim izkazal močno očetovsko 
ljubezen in rahločutno materinsko nežnost, varuj vse naše otroke. 
Naj v tebi odkrivamo navdihnjene besede in drže, ki spreminjajo srca 
naših otrok. Pomagaj nam jih vzgajati v duhu vere, da bodo razumeli, 
kako naj pred vsem drugim spoštujejo Božje zapovedi. Vodi jih v nji-
hovih težkih odločitvah življenja in razlij nanje svoje očetovsko var-
stvo. Amen.
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