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Iz Lukovega evangelija 
Ko je Jezus potoval v Jeruzalem, je šel po sredi med Samarijo in Galilejo. In ko je 
prihajal v neko vas, mu je prišlo nasproti deset gobavih mož, ki so se od daleč 
ustavili in so povzdignili glas ter rekli: »Jezus, učenik, usmili se nas!« Ko jih je 
zagledal, jim je rekel: »Pojdite in pokažite se duhovnikom!« In med potjo so bili 
očiščeni. Eden izmed njih pa, ko je videl, da je ozdravljen, se je vrnil, in je z 
velikim glasom slavil Boga. In padel je na obraz pred njegove noge ter se mu 
zahvaljeval; in ta je bil Samarijan. Jezus pa je spregovoril: »Ali ni bilo deset 
očiščenih? Kje pa je onih devet? Ali se ni našel nobeden drug, da bi se vrnil in dal 
čast Bogu, razen tega tujca?« In rekel mu je: »Vstani in pojdi, tvoja vera te je 
rešila.«                                                                          (Lk 17,11-19) 

Molitev rožnega venca 

Predvsem mlajši večkrat ne vedo, kako moliti rožni venec, saj 
je poz nano le to, da se med strnjenimi »jagodami« na vrvici 
molijo zdravamarije, pred njimi očenaš in za njimi Slava 
Očetu. 
Molitev Rožnega venca se seveda prične s križem, nato 
nadaljujemo z molitvijo apostolske vere, tej pa sledi trikrat 
zdravamarija. K vsaki dodamo po eno prošnjo, katerih vsebina je odvisna od dela 
rožnega venca, ki ga želimo moliti. Na razpolago so štiri možnosti. Te so 
povezane s skrivnostmi, ki jih premišljujemo v »desetkah«. Trikratni molitvi 
zdravamarije s prošnjo sledi Slava očetu, nato pa nadaljujemo z očenašem in 
desetkrat z zdravamarijo, ki ji dodajamo skrivnost posameznega dela rožnega 
venca. Poznamo pa: veseli, svetli, žalostni in častitljivi del rožnega venca. Vsak 
del ima pet skrivnosti. Vsako izmed skrivnosti premišljujemo v eni »desetki« 
zdravamarij. Desetko zaključimo s Slava Očetu …  
Po vsakem delu Rožnega venca lahko dodamo še tri zdravamarije s skrivnostjo 
»ki se naj usmili vernih duš v vicah«. 
Po vsaki »desetki« lahko za Slava Očetu dodamo še naslednjo molitev:  

»Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, privedi v nebesa 
vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.«  

Molitev Rožnega venca zaključimo z znamenjem križa. 

Srečanje ŽPS bo v ponedeljek, 10. oktobra ob 19. uri. Vsi člani, lepo vabljeni. 

Lukeževa nedelja – V torek, 18. oktobra, goduje sv. Luka, 
zavetnik naše podružnične cerkve v Tremerjah. Zunanjo 
slovesnost bomo obhajali prihodnjo nedeljo, 16. oktobra 2016 
s sveto mašo ob 11. uri, po maši bo družabno srečanje.  

Tečaj za bralce beril - Dom sv. Jožef Celje vabi na vsakoletna 
večerna in dopoldanska srečanja za oblikovanje bralcev Božje 
besede s prof. Jožetom Faganelom. Pridete lahko kot 
posamezniki, ki bi radi utrdili svoje poslanstvo branja 
liturgičnih tekstov pri liturgiji, ali pa organizirano iz posameznih župnij.  
Tečaj bo v torek, 11. oktobra 2016, ob 19. uri, v Jožefovi dvorani Doma 
Voditelj: prof. Jože Faganel. Tečaj je brezplačen – prostovoljni prispevki. 
Prosimo za prijave na 059-073-800 ali info@jozef.si 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 9. oktober 

28. nedelja med letom, 

Dionizij, škof, mučenec 

     800  †† Ignac Sladnjak, starši in sorodniki  
   930  †† Alojz in Marija Klep 
1800  † Mihael Lukanc 

1100   Tremerje: † Vinko Krejan (30. dan) 

PONEDELJEK, 10. oktober 
Danijel (Danilo), mučenec 

     800   † Mihael Tržan 
1800   † Stanislav Prešern 

TOREK, 11. oktober 
Bruno, škof 

   800  †† Frančiška in Ivan Dobovičnik 
1800  po namenu 

SREDA, 12. oktober 
Maksimilijan Celjski, mučenec 

     800  †† Jože in Marija Rojnik 
1800  † Frančiška Čremožnik (30. dan) 

ČETRTEK, 13. oktober 
Gerard, vitez 

   800  po namenu 
1800  † Stanislav Prešern 

PETEK, 14. oktober 
Kalist, papež, muč. 

     800  po namenu 
1800  † Ivan Pajk 

SOBOTA, 15. oktober 

Terezija Velika (Avilska), c. u. 

     800  †† Miroslava in vsi sorodniki Ravnjak 
                ter Jože Kac 
   800  † Martin Kozjek 
1800  † Trezi Kamšak 

NEDELJA, 16. oktober 

29. nedelja med letom, 

Hedvika (Jegvida), kneginja, r. 
Marjeta Marija Alakok, red. 

     800  † Ladislava Farčnik (30. dan) 
   930  † Greta Zaveršek 
1800  †† Janko Štrukelj, Mici in Ludvik 
                Jamnišek ter družina Kamšak 

1100   Tremerje: za župljane in dobrotnike 
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