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Dragi prijatelji, 
 
 

V ponedeljek, 18. oktobra, vas Papeška fundacija "Pomoč Cerkvi, 
ki trpi" (ACN) ponovno vabi na svetovno molitveno pobudo "Milijon 

otrok moli rožni venec". Čeprav smo upali, da bomo lahko leto 
2021 preživeli brez omejitev zaradi koronavirusa, so posledice 
pandemije veliko hujše, kot smo pričakovali. Vendar pa ni samo 

zdravstvena kriza kriva za to, da je naš svet postal kot splet 
človeško nerešljivih problemov, s katerimi se ne znamo spoprijeti. 

Lakota, revščina, korupcija, vojne in teror, degradacija človeškega 
življenja ter uničevanje stvarstva prežemajo življenja neštetih 

ljudi. Za tem stoji katastrofalna premoč zla, ki želi popolnoma 
uničiti božanski svetovni red in božje zakone. Megla greha in 
pozabljanje na Boga zakrivata resnico in kljub vsemu napredku 

zemeljske znanosti in tehnike človeštvo tone v doslej nevidno 
brezno nerazvitosti na verskem, moralnem in duhovnem področju. 

Zato bolj kot kadarkoli prej potrebujemo zaupljivo molitev 
nedolžnih in čistih src, Marijinih otrok, ki so odprti za Božjo pomoč 
in blagoslove. 

  
8. decembra 2020, na praznik Brezmadežne, je papež Frančišek 

objavil apostolsko pismo z naslovom "Patris corde (Z očetovskim 
srcem)", v katerem je ob 150-letnici povišanja svetega Jožefa v 
zavetnika vesoljne Cerkve razglasil posebno jubilejno leto v 

njegovo čast. V pismu je zapisal: 
  

»Za Marijo, Jezusovo Materjo, noben svetnik ne zavzema toliko 
prostora v papeškem učenju kot Jožef, njen ženin. Blaženi Pij IX. 
ga je razglasil za zavetnika Katoliške Cerkve, Pij XII. ga je 

predstavil kot zavetnika delavcev in sv. Janez Pavel II. kot 
Odrešenikovega varuha. Ljudstvo se mu priporoča kot priprošnjiku 

za srečno smrt.« 
  
V trenutno težkih svetovnih razmerah papež Frančišek piše z 

mislijo na svetega Jožefa: 
  



 

 

»V tej krizi smo videli, kako naša življenja, ki jih tkejo in podpirajo 
navadni ljudje – običajno pozabljeni – ki se ne pojavljajo v naslovih 

velikih časopisov in revij in ne na prizoriščih zadnjega showa, pa 
vendar danes zanesljivo pišejo odločilne dogodke naše zgodovine: 

zdravniki, bolničarke in bolničarji, delavci v supermarketih, 
čistilke, čuvaji, prevozniki, organi pregona, prostovoljci, 
duhovniki, redovnice in mnogi, mnogi drugi, ki so razumeli, da se 

nihče ne reši sam. V sv. Jožefu lahko vsi najdejo človeka, ki ostaja 
neopažen, moža vsakdanje prisotnosti, obzirne in skrite, 

priprošnjika, oporo in vodnika v trenutkih težavah. Sv. Jožef nas 
spominja, da imajo vsi tisti, ki so na videz skriti ali v 'drugi vrsti', 
neprimerljivo vlogo v zgodovini odrešenja. Vsem gre beseda 

priznanja in hvaležnosti. 
  

Kakor je Bog dejal našemu svetniku: 'Jožef, Davidov sin, ne boj 
se' (Mt 1,20), se zdi, da ponavlja tudi nam: 'Ne bojte se!'. Odložiti 
moramo jezo in razočaranje ter brez kakršne koli svetne vdanosti 

v usodo, pač pa z močjo, ki je polna upanja,  narediti prostor temu, 
česar nismo izbrali in vendar obstaja. Takšno sprejemanje 

življenja nas uvede v skrivni pomen. To sprejemanje je način, po 
katerem se v našem življenju kaže dar moči, ki prihaja od Svetega 

Duha.« 
  
Tako kot sveti Jožef lahko ta dar Svetega Duha in vse njegove 

darove pridobimo z molitvijo. Zato nas sveti Jožef predvsem uči 
moliti. Sam se je od Božje Matere naučil, kako moliti z vsem srcem. 

Zato nam je odličen zgled, kako nas lahko Bog z našo molitvijo, 
zvestobo in poslušnostjo Njegovi besedi vodi do vsega dobrega. 
To zaupanje je naša moč, ki nam omogoča, da sprejmemo tudi 

boleče situacije, jih prenašamo in si medsebojno pomagamo tako, 
da se srečujemo z medsebojno ljubeznijo. Radi bi vas spodbudili, 

da bi te resnice učili otroke in mlade. Če ste v prejšnjih letih že 
imeli čudovito izkušnjo z molitvijo in nebeško pomočjo, boste 
pozneje v težkih situacijah iskali podporo in pomoč pri Bogu v 

nebesih: v Marijinih rokah in pod zaščito svetega Jožefa. Zato vas 
želimo spodbuditi, da dejavno podprete pobudo za molitev rožnega 

venca in jo razširite, kolikor je le mogoče. Ponovno smo vam 
priskrbeli spremno gradivo: plakat, letak z mislimi, posvetitveno 
molitev k Božji materi in pobarvanke. Gradivo lahko prenesete s 

spletne strani www.millionchildrenpraying.org in se tam 
registrirate s svojo skupino otrok na zemljevidu sveta. S 

hashtagom #MilijonOtrokMoliRožniVenec lahko sodelujete v 
kampanji na družbenih omrežjih in jo tako razširite naprej 
(uporabite lahko tudi hashtag #MilijonOtrok in #RožniVenec). 

  



 

 

Naj naša skupna, svetovna molitev rožnega venca 18. oktobra 
2021, združena s priprošnjo svetega Jožefa, ognja Svetega Duha, 

vžge ogenj ljubezni po vsem svetu in prižge naša srca. Ker za Boga 
ni nič nemogoče. 

 
 
 

 
Mauro Card. Piacenza Fr. Martin M. Barta 
predsednik                                     duhovni asistent 


