Živi rožni venec

za edinost Cerkve, nove duhovne poklice, svetost in stanovitnost poklicanih
Drage članice in dragi člani Živega rožnega venca!
Iz srca Vas prav lepo pozdravljam.
Kot verjetno veste, je 8. 2. 2020 v Gospodu zaspal dolgoletni voditelj te molitvene pobude p. Leopold Grčar, ki je 30 let živel
in deloval pri Mariji Pomagaj na Brezjah. Provincialno vodstvo naše frančiškanske province me je imenovalo, da prevzamem
odgovornost za to molitveno pobudo. Z veseljem, hvaležnostjo in odgovornostjo sem se lotil naloge; sicer pa je bila to tudi
želja p. Leopolda, kar mi je večkrat omenil.
Želim si, da se molitev nadaljuje. Namen Živega rožnega venca je zahvala Kristusu in Mariji, Božji Materi, ter prošnja za velike
potrebe vesoljne Cerkve, med katerimi je na prvem mestu potreba in nujnost edinosti, pa tudi molitev za obuditev novih
duhovnih poklicev.
Kaj vas prosim? Da najprej preberete to pismo. Potem v čim krajšem času odpošljite spodnji del pisma z vsemi svojimi
podatki, ki nam jih želite zaupati. Vsem bomo potem pričeli pošiljati revijo Brat Frančišek, ki bo odslej bogatejša za rubriko
ŽETEV, nekaj strani namenjenih prav povezovanju članov Živega rožnega venca.
V upanju, da ostanemo naprej povezani in da bo naša molitev tudi obrodila želene in pričakovane sadove, Vas pozdravljam s
pozdravom sv. Frančiška: mir in vse dobro!
p. Krizostom Komar

Potrjujem članstvo v Živem rožnem vencu
Ime in priimek:
Ulica in hišna številka:
Poštna številka:

Kraj:

e-pošta:

Kot član Živega rožnega venca bom prejemal revijo Brat Frančišek z rubriko Žetev. Revija je brezplačna in se vzdržuje s prostovoljnimi prispevki.
Podpis:

Datum:

Ali že prejemate revijo Brat Frančišek?

DA

NE

Ali vam zadošča prejemati revijo Brat Frančišek v elektronski verziji?

DA

NE

SOGLASJE: S podpisom dovoljujem da Živi rožni venec moje osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za obveščanje članov o
dejavnostih Živega rožnega venca po pošti, preko spleta in revije Brat Frančišek/Žetev. Živi rožni venec naslovov ne bo predajal tretji strani niti jih
uporabljal zaradi trženja.. Na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja varstvo osebnih podatkov, lahko posameznik kadarkoli zahteva popravek ali
izbris podatkov in sicer na naslov: ŽRV, Frančiškanski trg 1, 8000 Novo mesto ali po elektronski pošti na naslov: zrv@ofm.si.
Podpis:

Datum:

ŽRV
Frančiškanski trg 1
8000 Novo mesto

Poštnina plačana
pri pošti 8101 Novo mesto

NDP
ŽRV v varstvu Marije Pomagaj
Molilci Živega rožnega venca in
njihovo delo so zaupani varstvu Device Marije,
Matere večnega in velikega duhovnika Jezusa Kristusa
in Matere nas vseh,
ki jo kličemo Marija Pomagaj.

Člane Živega rožnega venca povezuje:
1. Vsakdanja molitev desetke rožnega venca
2. Vsak drugi mesec revija Brat Frančišek
3. Letno romanje vseh molivcev na Brezje, običajno na binkoštno soboto.
Zaradi izrednih razmer glede letošnjega romanja sledite obvestilom v reviji
Brat Frančišek, na Radiu Ognjišče in v tedniku Družina.
4. Duhovne vaje za molivce ŽRV v domu duhovnih vaj na Brezjah

Kaj je poslanstvo Živega rožnega venca ?
Živi rožni venec za edinost Cerkve, za nove duhovne poklice in za svetost ter
stanovitnost poklicanih se imenuje molitev desetke svetega rožnega venca,
za katero se ljudje odločijo ob spoznanju, da manjka danes v svetu več kakor
sedem milijonov novih duhovnih poklicev, in da mora biti vsak duhovni poklic
od nekoga izmoljen in tudi iztrpljen. Predvsem pa je ta molitev rožnega venca
odgovor na Jezusovo naročilo: “Žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosite torej
Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev.” (Mt 9,37.38; Lk 10,2).

Prosimo,
nalepite
znamko.

ŽRV
Frančiškanski trg 1
8000 NOVO MESTO

