
Mesec OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA in VEROUČENCI 

Pripravil: Matej Nastran 

 

Spodbujamo veroučence k MOLITVI ROŽNEGA VENCA. To bomo storili tako: 

1. Da bo pri verouku vsak veroučenec izdelal 2 rožici iz papirja (ki jih bo katehet zbral v 

skupni vrečki). Te rožice bodo na stolih pred zakristijo čakale na otroke, ki bodo prihajali 

molit po dnevih (ko bodo končali z molitvijo – pribl. 3 min do maše) bodo prišli po rožico 

za svoj razred in jo nesli v stekleno kroglo (1. teden polnimo prvo …). Tako bomo polnili 

'desetke' z rožicami. Osnutek izdelave si oglej spodaj. 

2. Vsak otrok pri verouku napiše na listek EN NAMEN, za katerega želi, da molimo rožni 

venec pred Jezusom (Najsvetejšim). To naj bo anonimno! Kateheti zberite listke in jih po e-

pošti pošljite, da jih razporedimo čez cel mesec. Vedno bomo ob začetku molitve namene 

(po razporedu) tudi prebrali in molili zanje. 

 

Razred, ki bo zbral največ rožic, bo na koncu meseca nagrajen. 

 

Otroci naj pridejo k molitvi POL URE PRED MAŠO in se usedejo v prve klopi. Izmenično bodo 

molili desetko: naprej zdaj ena, zdaj druga stran.  

 

 

Izdelava rožice: 

 

1. Na lističu označim sredino, nato se listič 3x pregane (da se dobi nek trikotnik) in obreže okroglo 

zunanji del (potrebno je biti pozoren, da odrežeš na pravem koncu (kjer je odprto): 

 

 

 

 

 

3. Ko se rožico razpre, se nekje zareže do sredine 

 

 

 

 

4. Ko se naredi še drugo tako rožico (ustrezne barve), se ju lepo sestavi skupaj v 3D cvetek in zlepi. 



 

5. Vsak naredi dva 3D cvetka. Če bo potrebno (in če smo optimisti ☺), bomo kasneje dopolnjevali. 

 

Barvni papir, selotejp in škarje je potrebno pripraviti predhodno. 

 

Barve rožic po razredih: 

1. bele 

2. rumene 

3. rdeče 

4. rumeno-bele 

5. rdeče-bele 

6. zeleno-bele  

7. modro-bele  

8. modro- rdeče  

9. rumene -zelene 

mladi: rdeče-rumene 

 

RAZPORED VEROUČENCEV PO DNEVIH: 

PONEDELJEK: 4. in 5. razred 

SREDA: 1., 2. in 3. razred 

PETEK: 6., 7. in 8. razred 

SOBOTA: 9. razred in mladi 


