
MOLITVENA VERIGA ROŽNEGA VENCA 
 ZA SLOVENIJO PRED VOLITVAMI IN PO VOLITVAH IN  

ZA MIR V UKRAJINI IN SVETU 
 

 
Spoštovani! 
 
Kot že veste, nas v tem letu v Sloveniji čakajo trojne volitve. Levica se pred letošnjimi 
volitvami izjemno organizira, stopnjuje medijski pritisk in združuje vse sile, da bi na 
prihajajočih volitvah zmagala in ponovno prevzela oblast. Medtem ko se desnica bori 
v konkretnosti vsakdana za življenje mnogih ljudi v domovini, Ukrajini in svetu.  
 
Najpomembnejše bodo državnozborske volitve, ki bodo 24. aprila 2022, ravno na 
nedeljo Božjega usmiljenja, ob zaključku velikonočne osmine.  
 
Pomembno je, da nas ni strah, da delamo vse, kar je v naši moči, da bi bil rezultat na 
volitvah čim boljši za stranke, ki spoštujejo slovenski narod, našo tradicijo, kulturo, 
spoštujejo življenje, materinstvo in očetovstvo ter si prizadevajo za mir in vsestranski 
napredek Slovenije. 
 
Prav v teh dneh spremljamo tudi žalostne in zaskrbljujoče vesti iz Ukrajine … veliko 
ljudi je v tem boju že izgubilo življenja. 
 
Kristjani poznamo življenjsko pravilo MOLI IN DELAJ! To je naša pot, naša pomoč s 
katero spustimo Boga v svoje življenje in ga srečamo, prepoznamo ter se ga 
dotaknemo tam, kjer nam iz dneva v dan prihaja naproti. 
 
Zato vas vabimo, da se pridružite molitveni verigi MOLITEV ROŽNEGA VENCA 
ZA SLOVENIJO IN UKRAJINO. Vabljeni vsi, ki ste pripravljeni bolj zavzeto 
moliti, da se od 1. marca 2022 dalje povežemo v molitvi vsaj enega dela 
rožnega venca na čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu. 
 
NAMEN MOLITVE: V Marijino Brezmadežno Srce izročajmo: 

- Našo domovino, čas pred volitvami, politične stranke, dan volitev in celoten 
čas po volitvah, ki bo ključen za sestavo nove vlade ter  

- Ukrajino, njene voditelje, Evropo in njene voditelje, tudi Rusijo in njene 
voditelje ter celoten svet. 

Devet dni pred volitvami bomo dodatno bomo molili še devetdnevnico rožnega 
venca Božjega usmiljenja in sicer od petka 15. 4. 2022 do sobote 23. 4. 2022. in 
se vseh devet dni udeležili svete maše. 

Glavno bistvo vseh Marijinih sporočil je molitev. Z molitvijo se začne in utrjuje vera. 
Je najmočnejša duhovna povezava z Bogom in je naše najmočnejše orožje. Ko 
molimo za našo domovino, za naše voditelje, za mir, za Evropo, za Ukrajino, pa tudi 
za Rusijo in njene voditelje gradimo Božje Kraljestvo. Zato je pomembno, da s čistim, 
ponižnim in iskrenim srcem ostanemo trdno zasidrani v veri, da bo Marijino 
Brezmadežno Srce v tem duhovnem boju zagotovo zmagalo!  


