
 

 

Glasnik              STRAN ZA OTROKE 

 veselega oznanila                       oktober 2022 14 

ANGEL VARUH 
 

Pred hišo babice Ane se je ustavil avto. Iz njega je hitro skočila vnukinja Alenka. Ni 
počakala na očeta in mamico, kar stekla je k babici. Rada jo je imela in že se je veselila, 
da bo ostala teden dni pri njej. Alenka je bila že pri babici, ko sta za njo prišla očka in 
mama. Prinesla sta torbi z oblekami in igračami.  
»Reci hvala mamici in očku,« je dejala babica.  
Alenka je, vesela, ker bo ostala pri stari mami, to rada storila. 
Popoldan se je nagnil v večer in starša sta se odpeljala. Padla je noč in treba bi bilo v 
posteljo. Alenka se je odpravila proti spalnici. Toda ta babičina hiša in tisti njen temni 
hodnik! Alenko je streslo. »Kaj če je pa vendarle kaj v temi?« si je mislila ter se tiho 
splazila nazaj v kuhinjo. Babica je takoj opazila zadrego.  
»Te je strah?« jo je pobožala. Vnukinja je molčala in babica je vedela, da jo je. »S teboj 
grem do sobe. Veš, ni treba, da te je strah. Angel varuh te namreč vedno spremlja. Nikoli 
nisi sama in ni vzroka, da bi se bala.« 
Preden je Alenka zaspala, sta z babico zmolili sveti angel, kakor je bila navajena to storiti 
doma. Še prej pa je babica vnukinji pokazala zelo staro sliko. Pred davnimi leti je visela v 
babičini sobi. Prikazovala je nežnega mladeniča s krili. Predstavljal je angela varuha, ki 
varuje dečka in deklico, ko stopata čez ozko brv, pod katero zija prepad. 
»Pa ne bosta padla?« je vprašala Alenka. 
»Ne, če bosta previdna in bosta ubogala mamico. Če pa bosta po svoje divjala, ju niti 
angel varuh ne bo zmogel varovati,« je vnukinjo poučila stara mama.  
In tako sta tisti večer babica in vnukinja pred spanjem molili, kakor sta Alenko naučila 
njena starša: 
 

Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj, 
stoj mi noč in dan ob strani, vsega hudega me brani. 
Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. 
Amen. 
 

Poznaš to molitev tudi ti? Naših angelov varuhov se še posebej spominjamo 2. oktobra, 
ko obhajamo praznik angelov varuhov. Tudi ti se priporoči svojemu angelu, ki te varuje 
sleherni dan prav na vseh poteh, kamor se podaš.  

Po: B. Rustja, Sveti angel, varuh moj  

Mesec oktober nas vabi, da v roke  

vzamemo rožni venec. Ob 

premišljevanju skrivnosti iz 

Jezusovega življenja lahko hitro 

obnovimo tudi svoje znanje o tem, v 

kaj kristjani verujemo, hkrati pa se 

priporočimo nebeški materi Mariji 

za njeno varstvo na vseh naših 

poteh. 

Vzpodbudi svojo družino, da vsaj v 

tem mesecu večkrat sedete skupaj ter 

se povežete v družinski molitvi. 

SKRIVNOSTI ROŽNEGA VENCA 
 

Veseli del: 

- … Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela 
- … Jezus, ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila 
- … Jezus, ki si ga Devica rodila 
- … Jezus, ki si ga Devica v templju darovala 
- … Jezus, ki si ga Devica v templju našla 

Svetli del: 

- … Jezus, ki je bil krščen v Jordanu 
- … Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež 
- … Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo 
- … Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo 
- … Jezus, ki je postavil sveto evharistijo 

Veseli del: 

- … Jezus, ki je za nas krvavi pot potil 
- … Jezus, ki je za nas bičan bil 
- … Jezus, ki je za nas s trnjem kronan bil 
- … Jezus, ki je za nas težki križ nesel 
- … Jezus, ki je za nas križan bil 

Častitljivi del: 

- … Jezus, ki je od mrtvih vstal 
- … Jezus, ki je v nebesa šel 
- … Jezus, ki je Svetega Duha poslal 
- … Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesa vzel  
- … Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesih kronal   Po: Youcat za otroke 

Kako naj molim rožni venec? 
 

Pri vsakem rožnem vencu imamo 

tri uvodne vzklike, ki so vedno 

enaki, in sicer: 
 

Zdrava Marija … Jezus,  

ki nam pomnoži vero. 

Zdrava Marija … Jezus,  

ki nam utrdi upanje. 

Zdrava Marija … Jezus,  

ki nam vžgi ljubezen. 
 

Sledi Slava očetu in Očenaš. 
 

Nato molimo »pet desetk« in pri 

vsaki premišljujemo eno od 

skrivnosti posameznega dela 

rožnega venca. 

Po vsaki desetki rožnega venca 

molimo »Slava očetu« in pogosto 

trudi molitev, ki so jo prenesli 

vidci iz Fatime leta 1917; ta se 

glasi: 

»O Jezus, odpusti nam naše grehe,  

obvaruj nas peklenskega ognja  

in privedi v nebesa vse duše,  

posebno tiste,  

ki so najbolj potrebne  

tvojega usmiljenja. Amen.« 

 
Pri molitvi si pomagamo z »molitveno 

verižico« – rožnim vencem ali 

»desetko« (to je vrvica ali prstan, na 

katerem je deset »jagod«, kroglic ali 

izboklinic, ki vsaka predstavlja eno 

zdravamarijo. 
 

 


