
“Mami, rožni venec je dolgočasen!” 

Kako se odzvati?  
V oktobru, ki ga imenujemo tudi mesec rožnega venca, ne 
pozabimo na molitev rožnega venca. 
Rožni venec je izredno preprosta molitev. Spomnimo se, da je 
sestavljena iz premišljevanj o Jezusovem življenju, skupaj z 
Devico Marijo, saj naj bi vsakokrat zmolili očenaš, deset 
zdravamarij in slavo Očetu. Ta vrsta molitve je primerna za 
vsakogar, tako majhne kot velike, in je še posebej primerna za 
družinsko molitev. Kako jo lahko (znova) začnemo moliti v svoji 
družini? 
Ena desetka nam vzame manj kot pet minut 
Ena od najbolj presenetljivih stvari o rožnem vencu je, da je tako 
preprosta. Prav nič posebna ali zahtevna ni in učenje nam ne 
vzame veliko časa. Prav zato je rožni venec najbolj priljubljena 

molitev za uboge in za otroke: je daleč od kakšnega razburjanja 
nad starodavnim svetohlinstvom, pač pa le nenehno in čudovito 
ponavljanje izpovedovanja naše ljubezni do Boga, prek Device 
Marije. 
Med molitvijo rožnega venca, ko vedno znova ponavljamo ene in 
iste besede, ugotovimo, da vrednost molitve ni v tem, kaj 
izgovarjamo. Pomemben je Sveti Duh, ki govori skozi nas. Ko 
molimo, se od nas ne zahteva, da izgovarjamo zapletene ali 
nenavadne stvari, ampak se le pričakuje, da 
smo navzoči, razpoložljivi in odprti za Svetega Duha, ki deluje 
v nas. 
Ne smemo pozabiti, da rožnega venca ne molimo zato, ker se to 
pač počne, in čim hitreje, da bo čim prej vsega konec. S tem bi 
zgrešili bistvo. Seveda je povsem nesmiselno malčke siliti, da 
molijo več, kot zmorejo. Toda rožni venec, kot vse druge molitve, 
od nas zahteva, da se resnično ustavimo – prenehamo s 
trenutnim početjem in se za trenutek posvetimo Bogu. Molitev 
naj bi nam prinesla tišino in notranji mir, ko svoje skrbi in 
prenatrpan urnik resnično izročimo v Božje roke. 

Boštanjski zvon 
 

Pomembni datumi 
 

26. 9. Obletnica posvetitve škofa  
        Andreja Sajeta—Stolnica ob 19.00 
29. 9. Praznik nadangelov 
30. 9. Veroučno srečanje za otroke od  
        5.—7. razreda med 16.00 in 18.00. 
        Sestanek za birmance ob 18.00. 
1. 10. Pohod za življenje—Ljubljana 
2. 10. Žegnanje na Kompolju ob godu   
        nadangelov Mihaela, Gabriela in  
        Rafaela—sv. Maša ob 11.15. 
3. 10. Začetek tedna za življenje. 
7. 10. Prvi petek—obisk bolnih in  
         ostarelih z najsvetejšim, pred  
         mašo češčenje in priložnost za  
         sveto spoved. 
8. 10. Prva sobota—molitev za  
         duhovne poklice. 
9. 10. Srečanje birmancev naše  
         dekanije na Zaplazu ob 15.30.  
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Zabavni predlogi, da molitev ne postane preveč 
enolična 
Majhni otroci so navdušeni, ko dobijo rožni venec in 
se na jagodah naučijo šteti zdravamarije. Za malo 
denarja bomo brez težav našli preproste in trpežne 
rožne venčke, morda v obliki zapestnic, ki jih imajo 
otroci lahko ves čas pri sebi, kot mala Bernardka 
Lurška, preprosta in neizobražena deklica, ki se je 
rožni venec naučila moliti na pamet (in iz srca). Še 
bolje bo, če znamo rožni venec s pomočjo majhnih 
otroških ročic izdelati sami, saj bo takšen za otroke še 
toliko bolj dragocen. 
Da molitev ne postane enolična, lahko v družini 
molite izmenično in na različne načine. Rožni venec 
lahko molimo v obliki dialoga: otrokom bo stvar 
hitro jasna in zelo ponosni bodo nase. Druga 
možnost je, da pred vsako desetko pripravite kratko 
premišljevanje o določenem svetopisemskem 
odlomku. Za vsak dan lahko izberete eno skrivnost, 
lahko pa tudi eno za ves teden. Ali pa pred vsako 
desetko ali pred vsako zdravamarijo dodate določen 
molitveni namen. 
Obstajajo številne knjige, za vse starostne skupine, s 

pomočjo katerih lahko odkrivate in premišljujete 15 

rožnovenskih skrivnosti. Lahko jih uporabljate pred 

ali med molitvijo, tako da recimo vodite 

premišljevanje pred vsako desetko. Ilustracije v 

otroških knjižicah o rožnem vencu bodo otrokom v 

pomoč, da si bodo lažje predstavljali svetopisemske 

prizore in bodo svojo pozornost lažje usmerili v 

molitev. Lahko pa v molitvenem kotičku izpostavite 

podobo Rožnovenske Matere Božje.  

Čiščenje in krašenje cerkve: 
1. 10.: Dolenji Boštanj 121—130 
8. 10.: Dolenji Boštanj 131—144 

Svete maše med 26. 9. 2022 in 9. 10. 2022 

Enakopravnost se začne 
pred rojstvom! 

Pridružite se nam na letošnjem Pohodu za življenje 
in se skupaj sprehodimo po Ljubljani. V soboto, 1. 

Oktobra 2022, ob 9.30. 

PONEDELJEK 

26. 9.  Damijan 

18.00 + Jerajevi iz Loga—LOG 

Obletnica posvetitve škofa Andreja Sajeta 

TOREK 

27. 9.  Vincencij 

Maša drugje 

SREDA 

28. 9. Venčeslav 

Maša drugje 

ČETRTEK 

29. 8. Nadangeli 

19.00 + Stanko Šinkovec obl. in druži-

na Šinkovec 

PETEK  

30. 9. Hieronim 

18.00 + Jože, Anica in Jože Sovinc ter 

Stanko, Pepca in Mirko Sršen—LOG 

SOBOTA 

1. 10. Terezija DJ  

16.00 Za srečen zakon 

27. NAV. 

NEDELJA 

2. 10.  

8.00 + Angela obl. in Martin Draksler 

10.00 + Jožefa obl. in Alojz, Agata in  

                                                 Alojz Lisec 

11.15  Za sosesko Kompolje 

          + Ivan in Jožefa Rovinšek ter  

                                               stari starši 

          + Matjaž Prosenik, Anton in   

                          Mihaela Judež in Cenko 

PONEDELJEK 

3. 10. Gerard 

18.00 + Matjaž Vrtovšek Obl. 

TOREK Asiški 

4. 10. Frančišek 

18.00 + Franc Blatnik in Franc Kmetič 

SREDA Marija 

5. 10.  Favstina 

 

ČETRTEK 

6. 10. Bruno 

18.00 + Hermina Androjna 30. dan 

PRVI PETEK 

7. 10. Roženven-

ska 

18.00+ Jožefa Teran 

17.30 Češčenje najsvetejšega—spoved 

SOBOTA 

8. 10. Benedikta 

18.00 + Franci Redemšek obl. 

(Jablanica) 17.30 molitev rožnega venca 

28. NAV. 

NEDELJA 

9. 10. 

8.00 + Štempelj 

10.00 + Mira Možic in st. Starši Fajfer  

          ter Emil Rupnik in družina Lisec 

          + Marija obl. in Ivan Jeraj, ter st.  

                                        Petrič in bratec.  

15.30 Za birmance—ZAPLAZ 

Sprememba ure svetih maš 
Ker se je dan že precej skrajšal in se hitro stemni, 
ste nekateri že izrazili željo, da bi se ura svetih 
maš premaknila. Tako bodo z mesecem oktob-  
            rom svete maše ob delavnikih ob 18.00 in    
                ne več ob 19.00. 


