
Milijon otrok moli rožni venec

Pismo otrokom

Pozdravljeni, dragi otroci!

Mnogi od vas že poznate molitveno akcijo „Milijon otrok moli rožni venec“ in ste v prejšnjih letih skupaj s tisoč 
drugimi otroki iz vseh celin molili rožni venec za mir in enotnost v svetu. Lani so v akciji sodelovali otroci iz 136 
držav. Čeprav nismo mogli natančno prešteti vseh otrok, smo prepričani, da je skupaj molilo približno milijon 
otrok. To je bilo rekordno leto. Že samo na naši spletni strani www.millionchildrenpraying.org se je registriralo 
več kot pol milijona mladih molivcev. Sodelovali so celo otroci iz držav, kot so Sirija, Irak, Armenija, Nigerija in 
Kongo, kjer je divjala vojna in kjer je še vedno veliko konfliktov. Ne morete si predstavljati, koliko blagoslova so 

vaše molitve prinesle celemu svetu.
 

Na poseben način smo molili tudi za vse, ki so zboleli ali umrli zaradi koronavirusa. Zaradi omejitev, ki so veljale 
v času pandemije, se mnogi otroci niso mogli srečevati v skupinah, so se pa zato duhovno povezali in molili prek 

spleta. Posebno doživetje je bil prenos v živo iz svetovno znane kapele prikazovanj Božje Matere v Fatimi, 
kjer so otroci molili rožni venec. Tudi letos želimo moliti za konec pandemije, ki v nekaterih državah še 

vedno terja veliko žrtev.

Kadar svet pestijo hude težave, Bog rad prisluhne molitvam otrok in se z nežnostjo nagne k njim. Med prvo 
svetovno vojno na primer je Bog poslal Božjo Mati v Fatimo k trem otrokom, Luciji, Jacinti in Frančišku. Marija 
jim je povedala, kaj morajo storiti, da se vojna konča in se na svetu naseli mir. Danes je med ljudmi zelo razširjen 
strah pred koronavirusom. V mnogih drugih državah pa ljudje poleg tega trpijo še zaradi lakote, revščine, naravnih 
katastrof, vojne in preganjanja. V mnogih državah ljudje ne morejo svobodno živeti svoje vere ali z otroki hoditi 
v cerkev. Takih situacij ne moremo obvladati sami. Nekatere težave lahko rešimo le s pomočjo Boga. On pa zato 
zdaj potrebuje vas, dragi otroci, in vse nas. S svojo dobro voljo in preprosto vero lahko kot magnet prikličete na 

svet nežno in usmiljeno Božjo ljubezen.
 

Eden od takih, ki so vedno poslušali Boga, mu popolnoma zaupali in ga imeli zelo radi, je bil tudi sveti Jožef. Papež 
Frančišek je letošnje leto 2021 posebno posvetil svetemu Jožefu in za celotno Cerkev razglasil Jožefovo leto. 
Letos bi se morali še bolj spoprijateljiti s svetim Jožefom in se od njega učiti zelo pomembnih stvari za  življenje.
Sveti Jožef je, tako kot mi, doživel številne stiske in imel številne strahove, zato nas popolnoma razume in nam 
lahko pomaga. Bil je preprost tesar, ki je vedno poskušal ravnati pravično in pošteno. Tako mu je Bog lahko zau-
pal svoj najdragocenejši zaklad – Marijo in Jezusa. Bog je med vsemi ljudmi ravno njemu podelil največjo čast: 
biti rejnik Jezusa, Božjega Sina. Saj veste, Jezusov pravi oče je Božji oče v nebesih. Ampak Jezus je potreboval 
tudi zemeljskega očeta, ki ga je vzgajal, ga učil o življenju in o poštenem delu. Sveti Jožef je skrbel za sveto 
družino in jo varoval v vseh situacijah. Ko ni vedel, kako naprej, je molil in izročil vse probleme v Božje roke, v 
Njegovo previdnost. Vedno je popolnoma zaupal v Boga in zato mu je Bog lahko pomagal v vseh njegovih stiskah. 
Nekajkrat se je celo zgodilo, da je v njegove sanje prišel angel in mu povedal, kaj mora storiti. Ker je bil na Zemlji 
tako ubogljiv in pravičen, mu zdaj Bog v nebesih ne bo odrekel nobene prošnje. Zelo veliko ljudi je že kdaj izkusilo, 

kako jih je sveti Jožef varoval in kako je celo delal čudeže. Rad bi vam povedal izjemen primer:

V Santa Feju, v glavnem mestu Nove Mehike v ZDA, stoji cerkev, kjer lahko občudujete prav posebno stopnišče, 
ki vodi do empore (dvignjenega odra, kjer so orgle in poje zbor). Leta 1873 so sestre reda Loreto, ki še posebej 
skrbijo za otroke, naročile arhitekta, da bi zgradil cerkev. Ko je bila stavba že skoraj končana, so z grozo ugotovili, 
da je arhitekt pozabil na stopnišče, ki bi vodilo do empore, za dogradnjo pa ni bilo več dovolj prostora. Sestre so 

bile zmedene in niso vedele, kaj storiti. Devet dni so zato s celim srcem prosile svetega Jožefa za pomoč.



 Deveti dan molitvene devetdnevnice je na njihova vrata potrkal nek moški in hotel govoriti z glavno sestro 
Magdaleno. S seboj je imel osla in veliko škatlo z orodjem. Ponudil se je, da zgradi stopnišče. Sestre so ponudbo 
veselo sprejele, moški pa je tiho odšel na delo. Ko so ga med delom opazovale, so ugotovile, da je poseben tesar. 

Za svoje delo je uporabil le žago, kotno ravnilo in kladivo. Nekaj kosov lesa je dal v vodo, da jih je namočil,
 namesto žebljev pa je uporabil lesene kovice.

Ko je neznani gradbenik uspešno zaključil delo, mu je sestra Magdalena želela plačati, a ga ni bilo več mogoče 
najti. Vijačno stopnišče, ki ga je zgradil v tako kratkem času in v tako tesnem prostoru, je bilo prava mojstrovina. 
Sestavljeno je iz 36 stopnic in je visoko 6 metrov. Na sredini ni stebra, ki bi držal stopnišče, včasih pa celo ni 
bilo niti ograje, za katero bi se držali. Čudovito stopnišče tvori popolno 360-stopinjsko spiralo in izgleda kot 
ogromna vzmet. Ko gremo po stopnicah gor ali dol, se zato malce zazibajo. Vsi, ki še danes občudujejo stopnišče, 
so mnenja, da je moral gradbenik imeti izjemno matematično in tehnično znanje, da je lahko opravil tako natančno 
delo. Do danes ni bilo mogoče ugotoviti, kje je tesar dobil les, saj takega lesa na celotnem območju Nove Mehike 
ni mogoče najti. Sestre reda Loreto so verjele, da je stopnišče čudež in da je na Zemljo prišel sam sveti Jožef, 

da bi jim pomagal.

Ja, sveti Jožef je tudi oče vseh nas. Ljubi nas in nam kot dober oče želi pomagati in nas zaščititi. Zato vas, dragi 
otroci, vabimo, da 18. oktobra skupaj z mnogimi otroki s celega sveta molite rožni venec v vrtcih ali v razredu, 
preko interneta ali v družini. Sveti Jožef bo molil z nami, saj je bil prvi, ki je z Jezusom in Marijo molil za ves svet. 
Rožni venec pa nas bo kot nebeško stopnišče pripeljalo do Svete družine. Upamo, da nas bo letos skupaj molilo 

več kot milijon in bomo dosegli nov „svetovni molitveni rekord.“


