
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oktober – mesec  
rožnega venca 

Molitev Rožnega venca začnemo 
tako, da se pokrižamo in ob tem 
izrečemo: V imenu Očeta in Sina 
in Svetega Duha. Amen. 
Zmolimo Apostolsko 
veroizpoved: 
Verujem v Boga Očeta 
vsemogočnega, stvarnika nebes in 
zemlje. In v Jezusa Kristusa, Sina 
njegovega edinega, Gospoda 
našega; ki je bil spočet od 
Svetega Duha, rojen iz Marije 
Device; trpel pod Poncijem 
Pilatom, križan bil, umrl in bil v 
grob položen; šel pred pekel, 
tretji dan od mrtvih vstal; šel v 
nebesa; sedi na desnici Boga 
Očeta vsemogočnega; od ondod 
bo prišel sodit žive in mrtve. 
Verujem v Svetega Duha; sveto 
Katoliško Cerkev, občestvo 
svetnikov; odpuščanje grehov; 
naše vstajenje in večno življenje. 
Amen. 
Zmolimo Oče naš 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nato molimo molitev Zdrava 
Marija, za besedo Jezus pa 
povemo prošnjo (skrivnost), ter 
nadaljujemo s Sveta Marija. 
Zdrava, Marija, milosti polna, 
Gospod je s teboj, blagoslovljena 
si med ženami in blagoslovljen je 
sad tvojega telesa, Jezus. Sveta 
Marija, Mati Božja, prosi za nas 
grešnike zdaj in ob naši smrtni 
uri. Amen. 
Zmolimo: 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu 
Duhu, kakor je bilo v začetku, 
tako zdaj in vselej in vekomaj. 
Amen. 

 
1. Veseli del (molimo ob 
ponedeljkih in sobotah) 
Apostolska veroizpoved. Oče 
naš. Trikrat Zdrava Marija s 
prošnjami: 
ki nam poživi vero; 
ki nam utrdi upanje; 
ki nam vžgi ljubezen. 
Slava Očetu. 
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija. 
Slava Očetu, s skrivnostmi: 
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ki si ga Devica od Svetega Duha 
spočela; 
ki si ga Devica v obiskovanju 
Elizabete nosila; 
ki si ga Devica rodila; 
ki si ga Devica v templju 
darovala; 
ki si ga Devica v templju našla. 

 
2. Svetli del (molimo ob 
četrtkih) 
Apostolska veroizpoved. Oče 
naš. Trikrat Zdrava Marija s 
prošnjami: 
ki nam daj duha pokorščine; 
ki nam daj srečo uboštva; 
ki nam podeli milost čistosti. 
Slava Očetu. 
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija. 
Slava Očetu, s skrivnostmi: 
ki je bil krščen v reki Jordan; 
ki je v Kani Galilejski naredil prvi 
čudeţ; 
ki je oznanjal Boţje kraljestvo; 
ki je na gori razodel svoje 
veličastvo; 
ki je postavil sveto evharistijo. 

 
3. Žalostni del (molimo ob torkih 
in petkih) 
Apostolska veroizpoved. Oče 
naš. Trikrat Zdrava Marija s 
prošnjami: 
ki nam utrdi spomin; 
ki nam razsvetli pamet; 
ki nam omeči voljo. 
Slava Očetu. 
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija. 
Slava Očetu, s skrivnostmi: 
ki je za nas krvavi pot potil; 

ki je za nas bičan bil; 
ki je za nas s trnjem kronan bil; 
ki je za nas teţki kriţ nesel; 
ki je za nas kriţan bil; 

 
4. Častitljivi del (molimo ob 
sredah in nedeljah) 
Apostolska veroizpoved. Oče 
naš. Trikrat Zdrava Marija s 
prošnjami: 
ki nam vodi naše misli; 
ki nam vodi naše besede; 
ki nam vodi naša dejanja. 
Slava Očetu. 
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija. 
Slava Očetu, s skrivnostmi: 
ki je od mrtvih vstal; 
ki je v nebesa šel; 
ki je Svetega Duha poslal; 
ki je tebe, Devica, v nebesa vzel; 
ki je tebe, Devica, v nebesih 
kronal. 
 
Po vsaki desetki rožnega venca 
za Slava Očetu dodamo še 
naslednjo molitev: O Jezus, 
odpusti nam naše grehe, obvaruj 
nas večnega ognja, privedi v 
nebesa vse duše, posebno še 
tiste, ki so najbolj potrebne 
tvojega usmiljenja. 
 
Molitev Rožnega venca končamo 
tako, da se pokrižamo in ob tem 
izrečemo: V imenu Očeta in Sina 
in Svetega Duha. Amen. 

 

 



Naša oznanila 
 

 Vstopili smo v mesec oktober 
– mesec rožnega venca. Pred 
vsako sv. mašo bomo v mesecu 
oktobru molili roţno venec. 

 
 Pred nami je prav tako Teden 

za življenje (1.-8. oktober). 
Molimo za spoštovanje 
človeškega ţivljenja od 
spočetja do smrti.   

 
 Prav tako smo v socialnem 

tednu. Več o dogodkih si 
poglejte na spletni strani: 
www.socialniteden.si  

 
 Urnik verouka je sledeč:  

 
v ponedeljek ima verouk gospa 

katehistinja Marinka Novak: 
 

1.r.: 15.30-16.15 
2.r.: 16.15-17.00 
3.r.: 17.00-17.45 

 
v četrtek ima verouk gospod 

dekan Igor I. Novak: 

4. in 5.r.: 15.30-16.15  
6. in 7.r.: 16.15-17.00  
8. in 9.r.: 17.00-17.45  

 
Dobrodošli in Bog Vas blagoslovi! 

 Bog povrni za vaše darove 
na današnjo prvo nedeljo v 
mesecu oktobru. Pred nami je 
prvi četrtek, petek in sobota z 

običajnimi poboţnostmi. G. dekan 
bo obiskal in obhajal starejše na 
domu. 
 
  Ţe vse leto po vsej Sloveniji 
roma kip Marije romarice. Vse to 
se dogaja ob 100. obletnici 
fatimskih dogodkov.  
 
Marija romarica je prišla v našo 
ţupnijo pred 14 dnevi. Pri nas bo 
ostala še 14 dni. To pomeni, da 
bo obiskala vsak dan drugo hišo v 
naši ţupniji. Danes naj kip 
prevzame druţina, ki ga ţeli imeti 
in se potem med seboj obveščajte 
sami naprej. Ko je kip v vašem 
domu, izberite čas ko povabite 
vaše sorodnike, prijatelje  in 
sosede k molitvi ob kipu, ki naj 
traja pribliţno eno uro. Po molitvi 
je dobrodošlo tudi druţenje s 
pogostitvijo.  
 
Cilj obiska Marijinega kipa iz 
Fatime je pomnoţiti molitev po 
naših druţinah. Zato bi  naj 
Marijin kip sprejelo čim več 
druţin naše ţupnije.    
 
Sklep romanja Marijinih kipov bo 
14.10.2017 v samostanu v 
Stični, kjer bo sklepno fatimsko 
romanje vernikov Slovenije in 
Hrvaške. Tja se bomo iz naše 
župnije odpravili tudi z 
avtobusom. Ob 11h bo v 
samostanski cerkvi v Stični 
slovesna sv. maša, kjer bodo 
navzoči vsi slovenski in hrvaški 

http://www.socialniteden.si/


škofje. Avtobus bo ob 08.00h 
odrinil iz parkirišča pri naši 
cerkvi. Udeleţbo na romanju 
zelo, zelo priporočamo. Prispevek 
za pot je 10 eur. Prijavite se v 
zakristiji ali na tel.: 041 868 298 
(g. Igor Novak). 
 
 Pri verouku smo se 
dogovorili, da bomo odslej pri 
vsaki nedeljski sv. maši vsakemu 
veroučencu izročili podobico z 
datumom in mašnikovim 
podpisom. Za 5 zbranih datumov 
in podpisov do 1. adventne 
nedelje 2017 bodo tako 
veroučenci deležni posebne 
nagrade. Naj se zbiranje podobic 
začne kot spodbuda, da bi k sv. 
maši prihajale celotne druţine: 
otroci in starši. VABLJENI!   
 
 

Sv. maše pred nami 
 

26. NEDELJA MED LETOM, PRVA 
V MESECU, 1.10.,  
Terezija Deteta Jezusa, devica, 
cerkvena učiteljica; 
09.00 + Frančiška Stojan  
 
PONEDELJEK, 2.10.,  
Angeli varuhi;  
19.00 – za zdravje (p. J.S.) 
 
TOREK, 3.10.,  
Gerard, opat;  
19.00 + Štefka Plevnik 
 

SREDA, 4.10.,  
Frančišek Asiški; 
19.00 + Alojzija Kopše (8.dan) 
 
ČETRTEK, 5.10., prvi v mesecu, 
Marija Favstina Kowalska, 
redovnica; 
19.00 – za nove duhovne poklice 
 
PETEK, 6.10., prvi v mesecu, 
Bruno, redovnik, ustanovitelj 
kartuzijanov;  
19.00 + Neţa Štancer 
 
SOBOTA, 7.10., prva v mesecu,  
Rožnovenska Mati božja; 
18.00 – molitvena ura  
19.00 – po namenu Ţ.T. 
 
 
27. NEDELJA MED LETOM, 8.10. 
Benedikta, devica in mučenka;  
09.00 – za zdravje v druţini Rojko 
 
 
 
 

Izdajatelj 
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