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Poslan je bil nadangel iz nebes, da pozdravi Bogorodico: 
Raduj se! Ko je zrl tebe, Gospod, ki v njej si človek postal, 
je ves iz sebe stal in ji vzklikal:
Raduj se, po tebi je veselje zasijalo;
raduj se, po tebi je prekletstvo skopnelo;
raduj se, padlega Adama vstajenje;
raduj se, Evinih solz rešenje.
Raduj se, vrh pojmovanjem ljudi nepristopen
raduj se, brezno nepregledno očem angelov;
raduj se, prestol velikega Kralja;  
raduj se, nosilnica nosilca vesolja.
Raduj se, zvezda, ki razodevaš sonce;
raduj se, naročje učlovečenega Boga;
raduj se, po tebi se prenavlja stvarstvo;
raduj se, po tebi je Stvarnik postal dete.
Pozdravljena Devica – Mati!

 
Zavedajoč se vsa sveta deviškega sklepa, nadangelu 
pravi pogumno: Tvoje čudovito sporočilo se mi zdi težko 
sprejemljivo. Napoveduješ spočetje brez sodelovanja moža 
in nosečnost ter vzklikaš:
Aleluja! Aleluja! Aleluja!

VNEBOVZETI



Želeč prodreti v nedoumljívo spoznanje, Devica vzklikne 
božjemu poslancu: Bo mar moglo moje čisto telo roditi 
Sina? Povej mi! On pa ji je poln spoštovanja oznanjal in pel:
Raduj se, vodnica k sklepom Najvišjega;
raduj se, potrditev neizrečenih skrivnosti;
raduj se, začetek Kristusovih čudežev;
raduj se, kazalo njegovih naukov.
Raduj se, lestev nebeška sestopa Boga;
raduj se, most, ki zemljane dvigaš v nebesa;
raduj se, čudo, ki ga opevajo angeli;
raduj se, mlatilnica hudobnih duhov.
Raduj se, ki si Luč neizrekljivo rodila;
raduj se, ki načina rojstva nisi razkrila;
raduj se, ki spoznanje presega učenjakov;
raduj se, ki srca ozarjaš vernikov.
Pozdravljena Devica – Mati!
Moč Najvišjega je tedaj obsenčila Devico in spočela je, 
ne da bi moža spoznala. Njeno telo je obrodilo sad kakor 
krasna njiva vsem, ki žele žeti odrešenje in prepevajo:
Aleluja! Aleluja! Aleluja!

 
Sveta Devica, sprejemnica luči in potlej svetilka vsem si 
v temi. Svetlobo netvarno izžarevaš, ki razsvetljuje um, 
in uvajaš v božje spoznanje. Zato te častimo in ti glasno 
vzklikamo:
Raduj se, žarek duhovnega sonca;
raduj se, blišč presvetega sijaja;
blisk, ki razsvetliš duše;
raduj se, ki kakor grom prestrašiš sovražnike.
Raduj se, ki sevaš mnogovrstno svetlobo;
raduj se, ki oddajaš mnogovrsten tok;
raduj se, ki si podoba vodnjaka življenja;

raduj se, ki izbrišeš madež greha.
Raduj se, umivalnica človeških vesti;
raduj se, mešalna posoda radosti;
raduj se, vonj Kristusove dišave;
raduj se, življenje skrivnostne gostije.
Pozdravljena Devica – Mati!
Odkupitelj vseh ljudi je hotel odpustiti stare dolgove. Zato 
je sam prišel k nam, ki srno se oddaljili od njegove milosti. 
Raztrgal je zadolžnico in vsi mu pojo:
Aleluja! Aleluja! Aleluja!

 
Slaveč tvojega Sina, vsi te poveličujemo kot živi tempelj, 
Bogorodica. Ko je v tvojem telesu prebival Gospod, ki s 
svojo roko zaobjema vesolje, ga je posvetil, poveličal in 
nas poučil, naj ti vzklikamo:
Raduj se, šotor Boga in Besede;
raduj se, sveta, ki presegaš vse svete;
raduj se, skrinja, pozlačena z Duhom;
raduj se, neizčrpni zaklad življenja.
Raduj se, dragocena krona vernih vladarjev;
raduj se, odličje pobožnih duhovnikov;
raduj se, neporušljivi stolp Cerkve;
raduj se, nepremagljivo obzidje kraljestva.
Raduj se, po tebi se dvignejo znamenja zmage;
raduj se, po tebi propadajo sovražniki;
raduj se, zdravilo mojega telesa;
raduj se, rešenje moje duše.
Pozdravljena Devica – Mati!
O vse hvale vredna Mati, ki si rodila Besedo, najsvetejšo 
med svetimi! Sprejmi zdaj to hvalnico v dar. Reši vsake 
nesreče in obvaruj večnega trpljenja vse, ki ti kličejo:
Aleluja! Aleluja! Aleluja!



nedelja
7. avgust

19. NEDELJA
MED LETOM

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + Slavka Fidlerja
+ Jožico Vodeb
+ Marijo (obl.) in Martina Pezdevška ter za vse rajne iz rodbine 
Rožanc (iz Goričice)
+ Marjeto Krajšek in starše, za vse iz družin Krajšek in Hiti

ponedeljek
8. avgust

Sveti 
Dominik 18.30: + Metko Bukošek

torek
9. avgust

Sveta 
Edith Stein

18.30: + Angelo in Martina Brečka 
+ Marijo Veber in Ano Jere (30. dan)

sreda
10. avgust

Sveti 
Lovrenc

8h: + Francija Fidlerja (obl.), Slavka ter starše in sorodnike Fidler 
in Gračner

četrtek
11. avgust

Sveta 
Klara

18.30: + Boštjana Voga (obl.) in Dušana
+ Marijo (obl.) in Janeza Brodariča ter Anico

petek
12. avgust

Sveta 
Ivana

18h: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM 
18.30: + Slavka Korošca, sina Sandija in starše Korošec
+ za dva Martina Anderliča (obl.), Jelko Hladnik in Silva ter za + 
Zinko Bogataj
+ Franca, Marijo in Matica Kresnika ter Jožeta, Marijo in Jožkota 
Klajnška

sobota
13. avgust

Sveti 
Hipolit

18.30: + Vladislavo Verbič in Danijela Bevca
+ Draga Arzenška in brata Marjana
+ Marijo Šolinc, za sorodnike Oset in Šolinc
+ Jožefa Koširja (30. dan) 

nedelja
14. avgust

20. NEDELJA
MED LETOM

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + Karola in Angelo Arzenšek, za Angelco, Marjana in Karola
+ Marijo Kozjan, dva Franca, Ano in Jožico Kozjan
+ Zdenko in Jožeta Slomška ter Marijo in Franca Pušnika
+ Marijo Trebovc (obl.) iz Goričice
+ Rozalijo, Janeza, Albina in Milana Oseta ter za Karlheinza in 
Agnes Harff



ponedeljek
15. avgust

MARIJINO 
VNEBOVZETJE

9h: + Ljudmilo Aužner in sorodnike
+ Jožeta Oseta (obl.), Avgusta Oseta in Zdenko Jug
+ Marjana Kolarja
10.30 (Botričnica): + Jožeta Čokla, starše in sorodnike 
+ Marijo, Franca in očeta Franca Korenjaka

torek
16. avgust

Sveti 
Rok

18.30 (Rozalija): + Martina Anderliča (obl.) in + Zinko Bogataj
+ Maksimiljana Zidanška
+ Marijo Salobir (obl.)
+ Frančiško Trebovc in sorodnike

sreda
17. avgust

Sveti 
Hijacint

8h: + Angelco Arzenšek
+ Draga Arzenška in za žrtve druge svetovne vojne

četrtek
18. avgust

Sveta 
Helena

18.30: + Marijo in Franca Kosa
za ozdravitev
+ Julijano in Antona Mastnaka ter Anito Fendre

petek
19. avgust

Sveti 
Janez Eudes

18h: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM 
18.30: + Luka Straška ter rodbini Čokl in Strašek
+ dva Franca Korenjaka in Marijo
+ Janka Guzeja (obl.) in sorodnike

sobota
20. avgust

Sveti 
Bernard

18.30: + Draga Arzenška in Marijo Prebil
+ Jožeta Doberška (obl.), v zahvalo za rešitev ob nesreči in za 
zdravje
+ Vilija Stiplovška (obl)

nedelja
21. avgust

21. NEDELJA
MED LETOM

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + Alojza in Hedviko Kresnik
+ Stanislava Oseta (obl.), starše Lubej in za brata Gregorja ter Ivana
+ Boža Župneka in Ivana Župneka

Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja Mitja Markovič, župnik. 
     www.zupnija-sentjur.si       03 749 17 20      info@zupnija-sentjur.si  Karitas: 070 765 360

URADNE URE V ŽUPNIJSKI PISARNI: PON-PET: 8.30-10.30; TOR in ČET pa tudi po večerni sveti maši.
Aktualno na:       »Župnija Šentjur«   Prenos svete maše:                     »Župnija Šentjur« 


