
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

ROŽNI VENEC! 

Rožni venec govori o Kristusovi skrivnosti. V litanijah to molitev celo 

imenujemo sveti rožni venec. To pa zato, ker se v njej poglabljamo v samo 

skrivnost Božje prisotnosti v našem življenju. 

 

Zgodovina in izvor rožnega venca se ujemata s staro prakso menihov in 

posvečenih oseb, da so molili psalme. S temi psalmi je bil prepleten 

vsakdan posvečene osebe. Sčasoma se je razvila molitev 150 zdravamarij 

in 30 očenašev, številka 150 ustreza enakemu številu psalmov v Svetem 

pismu. 

 

Rožni venec je razdeljen na tri temeljne dele. Veseli, žalostni in častitljivi. 

Sveti oče, sveti Janez Pavel II., je dodal tem delom še svetli del rožnega 

venca.  

 

Rožni venec je molitev ponavljanja, saj kar 50 ponovimo eno molitev 

zdravamarija v enem samem delu rožnega venca. Zdi se, da se to ne ujema 

z mislijo sodobnega človeka. Toda molitev rožnega venca ni podajanje 

informacij, je ustvarjanje Božjega okolja, v katerem mi lahko Bog zelo 

osebno spregovori. 

 

 

VIR: Cantalamessa 
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OKTOBER:   Mesec rožnega venca  
         V tem tednu vstopamo v mesec oktober, 

mesec molitve, mesec rožnega venca. »Molitev lepa 

za vsak dan, le moli rad jo, o, kristjan …« nas bo 

vabila cerkvena pesem. V svojem apostolskem 

pismu »Rožni venec Device Marije« je sveti papež 

Janez Pavel II. zapisal: »Moliti rožni venec ni nič drugega kakor 

premišljevati Kristusovo obličje skupaj z Marijo.« Tudi mi se v oktobru 

zbiramo, da bi – skupaj z Marijo, Jezusovo in našo materjo – premišljevali 

o Kristusovem obličju, da bi se srečali z Božjim Sinom, ki se je učlovečil, 

se ponižal in nam postal enak v vsem, razen v grehu. V molitvi bomo 

spremljali Gospoda, ki je posvetil naš svet s svojo Božjo navzočnostjo, in 

se tako učili hoditi po njegovi poti, ki nas vodi k nebeškemu Očetu. 

Potrebujemo krščanstvo, ki se bo oblikovalo predvsem po umetnosti 

molitve. Vsi lepo vabljeni, da vsaj kdaj v tem mesecu pridete v župnijsko 

cerkev, kjer bomo vedno pol ure pred sveto mašo molili rožni venec, za 

naše družine, za naš kraj, župnijo, duhovne poklice … vabljen k molitvi 

tudi doma, kot družina, vsaj kakšno desetko 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: 

Zmolimo Oče naš: 

Nato molimo molitev Zdrava Marija; za besedo Jezus pa povemo prošnjo (skrivnost), ter 

nadaljujemo s Sveta Marija. 

Zmolimo: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu … 

 
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: 
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) 
Enako kot pri Veselem delu, le pri desetkah dodamo:  
ki je bil krščen v reki Jordan; 
ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež; 



ki je oznanjal Božje kraljestvo; 
ki je na gori razodel svoje veličastvo; 
ki je postavil sveto evharistijo. 

 
3. Žalostni del (molimo ob torkih in petkih) 
Enako kot pri ostalih delih, le da pri desetkah dodamo: 
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 težki križ nesel; 
ki je za nas križan bil; 

 
4. Častitljivi del (molimo ob sredah in nedeljah) 
Enako kot pri ostalih delih, le da pri desetkah dodamo: 
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 lahko dodamo še naslednjo 
molitev: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, 
privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste , ki so najbolj potrebne tvojega 
usmiljenja.  (Vir: rkc.si) 

Začetek šol. leta in verouk:   Trije tedni verouka so že za nami in 

počasi se stvari umirjajo. Urnik je v glavnem narejen in 

če bo potrebno, ga bomo še prilagodili.  Trenutno je 

takšen:  

1 r.= poned. ob 15.30;    2 r.= torek ob 14.30;         3 r.= 

torek ob 13.30;  4 r.= poned. ob 15.00;  5 r.= poned. ob 

14.15;   6 r. I. skup.= poned. ob 14.15; 6 r.  II. skup. torek, ob 14.15; 7 r.= 

sreda ob 13.30; 8 r.= sobota ob 8.00;       9 r.= četrtek ob 15.00. 

IN ODPRAVI SE NA POT, JEZUS S TABO BO POVSOD, JEZUS 
BO TVOJ KAŽIPOT. 

III. Kvatrna nedelja: Spoštovani dobri ljudje, Vaš dar na III. Kvatrno 

nedeljo pri obeh sv. mašah je znašal 340,oo €. Prisrčna hvala! 

Večerne maše: dan se je precej skrajšal in zvečer je že hitro tema, zato 

bodo s 1. oktobrom večerne sv. maše ob 18.00 uri.  

OPZ »LUČKE«: Prva vaja OPZ Lučke bo danes, to nedeljo, 25. 

septembra 2022, med 8:45 in 9:45 v župnijskem večnamenskem prostoru. 

Lepo vabljeni otroci vseh osnovnošolskih razredov! 

Starši novih kandidatov ste lepo naprošeni, da že pred 

prvo vajo kontaktirate zborovodjo Luko Gojkoška na 

luk.gojkosek@gmail.com ali po telefonu: 051 477 409. 

mailto:luk.gojkosek@gmail.com


Dežurni ministrant:  
 

PERNAT BLAŽ  

Redne pevske vaje bodo tudi letos potekale ob nedeljah med  mašama. 

OZNANILA:    

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
    2. okt. 22  

27. navad.  ned. 
Rožnovenska 
nedelja 
 

7.30      za žive in rajne župljane 
             Kava po maši kava na dvorišču za vse (pripravijo 
             Cirkovce) 
9.30     Rožni venec 7. r.   
10.00    za  +  Vikico Doberšek, Štefana in Marijo 
11.00    Krst:  Horvat  Hana  
19.00    Srečanje:  Moška  skupina  ??? 

PONEDELJEK 
     3. okt.  

Frančišek Borgia 7.30     za + Martina Ribiča in sorod. 

    TOREK 
     4. okt. 

Frančišek Asiški 7.30    v zahvalo Bogu in vsem dobrim ljudem 

    SREDA 
      5. okt.  

Favstina 
Kowalska 

7.30     za + Albina Goričana obl. in 2x starše 
              (Molitev za domovino in Slovenski narod) 

   ČETRTEK 
      6. okt. 

Bruno, redovnik 
18.00   za +  Valentina Babška obl., Terezijo, Janeza in 
                       Rozalijo Zafošnik 
               (Molitvena ura za nove duh. in red. poklice)   

    I.  PETEK 
       7. okt. 

Rožnovenska MB 
7.30     za nove duhovne in redovne poklice  

               (Obisk bolnikov po domovih) 
19.30    Srečanje:  Zakonska skupina I.  

    SOBOTA 
       8. okt.   

Benedikta, dev. 
11.00    Krst: Brglez  Maks 
18.00     za +  Vincenca  Piška  obl. 
               (Molitvena ura za družine pred Najsvetejšim)   

   NEDELJA 
   9. okt.  2022  
 

27. navad. ned.   

7.30      za  žive in rajne župljane   
9.30      Molitev Rožnega  venca v cerkvi  (6 r.) 
10.00    za  +  Janeza obl., vse Čelanove, Jernejškove  
                          in Matjaža Belca 
11.00    Krst: Fingušt  Luka 

 

 

 

 

 
 

 

Izdaja: Župnija Cirkovce, Cirkovce 55, 2326 Cirkovce, tel.: 02/792 32 01,  GSM: 031/80 10 98 Janko Strašek, žpk.; www. 
zupnija-cirkovce.si  

UMRL JE:  

Vivod Zvonko,  

Ptujska cesta 42,   

Naj počiva v miru! 

   

  

   


