
Oktober 

Noe å gjøre  

 

Oktober måned er dedikert til rosenkransen. Det fortelles at Maria viste seg for St. 
Dominikus og lærte ham å bruke rosenkransen. I mange land og til mange tider har 
man bedt bønner ved å telle perler, og også de som ikke kunne lese tidebønnene, 
kunne lære rosenkransen. 

Etter Mariaåpenbaringene i Lourdes og Fatima ble hengivenheten til rosenkransen 
enda større. Rosenkransen er en veldig viktig bønn i Kirken og det er knyttet mange 
velsignelser til å be den. Rosenkransen er fin å be sammen i familien, og mange 
familier er glade i å be rosenkransen sammen jevnlig.  

Pave Johannes Paul II forklarte en gang: ”Å be rosenkransen er intet annet enn å 
kontemplere Jesu ansikt sammen med Maria.” Og pave Benedikt XVI forklarer at når 
vi ber rosenkransen, blir de viktige og meningsfulle øyeblikkene i frelseshistorien 
gjenopplevd.  

Vi ber rosenkransen – de fem dekadene som begynner med Fadervår, fortsetter med 
ti Hill deg, Maria og avsluttes med et Ære være – mens vi mediterer over mysteriene. 
Vi kan hjelpe barna og oss selv ved å bruke bilder eller en bok med bilder for å 
fordype oss i mysteriene. Ofte vil det være lettere for barna å ha noen fysiske «roser» 
de kan flytte fra en liten kurv eller eske til en annen, i stedet for å ”telle” perler. 

Her er en link til en bok på norsk om rosenkrans for og med barn: 

https://www.stolavbok.no/produkt/63700833/barnas-egen-bok-om-rosenkransen  

  

https://www.stolavbok.no/produkt/63700833/barnas-egen-bok-om-rosenkransen


Noe å lage  

 

 

Rosenkranser finnes i alle størrelser og 

prisklasser, farger og materialer. Det 

viktigste er jo i grunnen at vi ber den, 

og blir glad i rosenkransen vår. Mange 

katolikker vil gjerne få velsignet 

rosenkransen sin, og du kan ta den 

med til kirken og be en prest om å 

velsigne den. Et fint alternativ er å lage 

sin egen rosenkrans. Vi kan velge 

perler og kors selv og finne en pen 

farget tråd som tåler a bli brukt mye. 

Enten dere lager en hel rosenkrans 

eller bare en dekade med en stor og ti 

små perler, blir den en helt spesiell og 

personlig. 

 

 

 

 



Noe å spise 

 

 

Sammen kan vi denne måneden samles for å be rosenkransen og nyte en 
spiselig rosenkrans! Den kan vi lage stor eller liten, av nøtter og rosiner, 
popkorn, frukt og bær, eller forskjellige kaker, helt etter hva vi liker og hvor 
mange vi er. Vi kan invitere venner og familie, være mange rundt et stort bord, 
eller to sammen over en liten dekade av pene blåbær. Den hellige Mor vil 
uansett være så glad for å få rosene våre!  

 


