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NAVADA, KI VODI V STIK Z ŽIVIM BOGOM ... 

Pred dobrim tednom smo vstopili v mesec oktober, 
ki je posvečen Mariji in še posebej molitvi rožnega 
venca. Molitev rožnega venca ima dolgo zgodovino 
in sega daleč nazaj v 12. stoletje.

Oblika molitve, podobne današnjemu rožnemu 
vencu, so od začetka imenovali Marijin psalterij. 

Molitev -  ponavljati zdravamarijo trikrat po 
petdeset, skupaj 150-krat, ustreza številu psalmov iz 
stare zaveze. Najprej se je razširila pri cistercijancih 
na Nizozemskem. Kmalu so takšni molitvi začeli 
dodajati premišljevanje o Kristusovih in Marijinih 
skrivnostih. Nedolgo zatem je ta oblika pobožnosti 

Oktober je mesec rožnega venca



dobila ime »rosarium« to je venec rož, rožni venec. 
Pri molitvi rožnega venca, so začeli uporabljati 
vrvico in na njej nabrane jagode. To izvira čisto iz 
praktične potrebe; ta navada je prišla na Zahod iz 
Vzhoda, kjer npr. menihi na gori Atos že od nekdaj 
uporabljajo podobno vrvico z jagodami, le da atoška 
molitvena vrvica obsega več jagod. Dokončno obliko 
so rožnemu vencu dali kartuzijani ob Renu v začetku 
15. stoletja. Leta 1568 z objavo preurejenega 
»Rimskega brevirja, je dobil današnjo obliko (velja 
za tri oblike; veseli, častitljivi in žalostni del rožnega 
venca). Po samostanih, predvsem dominikanskih, 
cistercijanskih in kartuzijanskih so bile v 15. stoletju 
bratovščine imenovane »fraternitas Rosarii«. 
Najprej je bila molitev rož. venca namenjena kleru, 
predvsem patrom, šele pozneje vsemu božjemu 
ljudstvu. Sredi 16. stoletja je krščanskim deželam 
Evrope pretila velika nevarnost s strani Turkov. 
Zmaga kristjanov nad neprimerno močnejšim 
turškim ladjevjem v bitki pri Lepantu 7. oktobra 
1571 je bila v tem pogledu odločilnega pomena. Že 
nekaj let pred bitko pri Lepantu, se je papež Pij V. 
z vsemi močmi prizadeval združiti krščanske dežele 
v Sredozemlju, da bi sklenile molitveno zavezo 
zoper Turke. Določil je post in molitev rožnega 
venca. Silovit boj pri Lepantu, se je vnel na prvo 
nedeljo v oktobru (7. 10. 1571) in ravno tisti dan, 
so se bratovščine zbrale in goreče molile rožni 
venec. Papež Pij V. je imel 7. oktobra videnje, v 
katerem je spoznal, da so v tistem trenutku kristjani 
zmagovali, pohitel je v svojo kapelo in se zahvalil 
Mariji za njeno priprošnjo. »Ne moč, ne orožje, 
ne poveljstvo - vse to nam ni pridobilo zmage, 
ampak jo je pridobila rožnovenska Marija.« Papež je 
povzdignil prvo nedeljo v mesecu oktobru v praznik  
rožnovenske nedelje v vsem krščanskem svetu, ko 
se spominjamo posega Boga po priprošnji Marije in 
molitve rožnega venca.

Kaj pa danes?
Danes molimo štiri dele rožnega venca, zraven 
še svetli del. Uvedel ga je papež Janez Pavel II. 
Rožni venec ima zelo bogato zgodovino, ima 
pa  ta molitev veliko moč tudi danes. Še kako jo 
potrebujemo! Veliko je žarišč, ki se lahko primerjajo 
z Lepantom. Vojna v Ukrajini, zatiranje ljudi v Aziji 
in Afriki, srednji in južni Ameriki, pomanjkanje 
duhovnikov, razkristjanjen svet in Evropa. Vse to nas 
kliče k pobožni molitvi rožnega venca danes. Veliko 
molitvenih občestev se trudi po župnijah, ki molijo 
in spodbujajo k molitvi. Ta molitev je še vedno 
prisotna po domovih, v družinah, kar nas lahko 
še posebej veseli. V njej najde zatočišče in upanje 
marsikateri posameznik, ki so se mu zamajala tla 
pod nogami in se oprijema molitve v upanju, da 
lahko po molitvi telesno ali duševno ozdravi. Še se 
dogajajo čudeži. Ozrimo se samo v Lurd, Fatimo, 
Medžugorje … To so kraji, kjer se Bog v zadnjih 
stoletjih po molitvi in prošnjah dotika človeka. 

Tudi midva se rada zatekava k molitvi rožnega 
venca. Tako kot se narava v teh jesenskih dneh 
spreminja  v čudovite barve, tako se po molitvi v 
človekovo srce vrnejo optimizem, vera in upanje. 
Molitev je pogovor z Bogom.  Meditativna molitev 
rožnega venca je še posebej poglobljen pogovor z 
Njim, vsaj za naju. Ko zaključujeva dan, težo dneva 
in skrbi preko molitve rožnega venca izročava Bogu. 
Ali je to navada ali vera? Tudi navada, ki naju 
vodi v stik z živim Bogom je izraz vere, če se duša 
umiri v Bogu.  Dušni mir pa je za človeka najbolj 
pomemben - tako čutiva midva!

                                                                         
Majda in Janko



Z NAŠE POTI
Župnijski mešani pevski zbor Sveti Jurij želi okrepiti svoje vrste, zato prijazno vabi k sodelovanju nove 
člane. Dobrodošli vsi, ki ste prejeli dar za glasbo in želite z njim dejavno prispevati k utripu župnije ter 
na čudovit način obogatiti praznična bogoslužja. Zbor ima vaje praviloma dvakrat mesečno v nedeljo 
po 9. maši ob vnaprej dogovorjenih datumih. Zborovodkinja in organistka je Valentina Černe, za 
dodatne informacije pa vam je na voljo Peter (041 703 367). Uvodno vajo načrtujemo 16. oktobra, 
lepo vabljeni. 

Tudi letos bomo obhajali nedeljo zakonske zvestobe, nedeljo zakonskih jubilejev. In sicer v nedeljo, 23. 
oktobra, popoldan. Vsi zakonci, ki se letos veselite 5., 10., 15. ali katere koli okrogle obletnice svoje 
poroke, povabljeni, da se čim prej prijavite in udeležite praznovanja. Oglasite se v župnijski pisarni, ali 
pokličite po telefonu v času uradnih ur.  

V soboto bo pri nas potekalo srečanje vseh katehistinj in katehetov celjske škofije. 

Prihodnjo nedeljo se znova sreča naša skupina Vera in luč. Skupina vabi tudi k sveti maši, ki bo ob 
običajni uri, to je ob 16h. 

Naši rajni. V minulem tednu sta odšla v večnost Miroslava Novak in Justina Ploštajner. Radi molimo za 
drage rajne. 

Spet je mogoče spremljati prenose svetih maš tudi od doma. In sicer na YouTube kanalu »Župnija 
Šentjur«. Zaradi preglednosti prenosi ne potekajo na FaceBookovem profilu naše župnije, kjer pa 
zato najdete marsikaj zanimivega iz življenja naše župnije. Koristno je, če se »naročite« na kanal ali 
postanete »sledilec« profila. Prav tako so koristne »interakcije«, torej komentarji, delitve in »všečki«, 
saj s tem naredite profile bolj »vidne« tudi tistim, ki jih še ne poznajo in naše informacije in vsebine 
približate novim uporabnikom. Tudi v spletnem svetu smo župnija in tudi tam je lepo, da župnijo 
čutimo za svojo.

Lepo vabljeni tudi na spletno stran naše župnije, kjer vselej najdete aktualne informacije, uradne ure, 
predstavitev skupin in dejavnosti v naši župniji, aktualen koledar dogodkov, stike ključnih sodelavcev 
in še marsikaj. Nenazadnje je tam tudi digitalna verzija Jurija, nanj se lahko tudi (seveda brezplačno) 
naročite in ga vsako nedeljo popoldne dobite v svoj e-poštni nabiralnik. 

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« 



nedelja
9. oktober

28. NAVADNA 
NEDELJA

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + Albino Jančič (obl.), Jožeka, Edija in Stanka Jančiča ter 
rodbino Svetec-Jančič
+ Milana Leskovška in sorodnike
+ Petra Fendreta (obl.) in stare starše
+ Marico Pintar (obl.), Slavico Lubej in starše 
10.30 (krstna): za Ivo, Izaka, Laro, njihove starše in družine

ponedeljek
10. oktober

Sveti 
Danijel

18.30: + Angelco Arzenšek
+ Vinka Žmaharja ter Štefana, Marijo in Nado Gajšek

torek
11. oktober

Sveti 
Janez XXIII.

18.30: + dva Franca Korenjaka in Marijo
+ Ivana Kenda, Marijo in Andreja Centriha ter sorodnike

sreda
12. oktober

Sveti Maksi-
milijan

8h: + Štefanijo Lavbič
+ družino Koštomaj

četrtek
13. oktober

Sveti 
Edvard

18.30: + Srečka Gajška
+ Martina Obreza (obl.), za starše Dobnik in Obreza ter sorodnike
+ Justino Ploštajner (osmina)

petek
14. oktober

Sveti 
Kalist

18.00 MOLITEV PRED NAJSVETEJEŠIM
18.30: + Albino Dobovišek
+ Jožeta Leskoška, Terezijo, Cirila in Metoda Praha

sobota
15. oktober

Sveta 
Terezija

18.30: + Martina Anderliča in + Zinko Bogataj
+ Janeza Čokla, Terezijo in Franca Kompolška ter sorodnike
+ Draga Arzenška
+ Franca in Antonijo Palir in vse + Palirjeve

nedelja
16. oktober

29. NAVADNA 
NEDELJA

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + Marijo Šolinc (obl.) 
+ Martina Brečka in Angelo
+ Franca Senica (obl.) in Marijo, za dva brata in starše Mlinar 
10.30 (Ahac): + Minko in Jožeta Podpečana 
+ Frančiška Gobca
16h (Vera in luč): + Marjano in dva brata Cmok, za Nevenko in Draga 
Cmoka ter Bineta Žerkota


