
 

 

 

 

Vstopili smo v mesec rožnega venca. Naša molitvena skupina je pripravila zgoščen 
predstavitveni pano s številnimi oblikami rožnih vencev in spodbudnimi mislimi o tej preprosti 
in že več stoletij stari molitev. Odrasle ponavljanje enih in istih besed pomirja in omogoča 
poglobljen odnos z Bogom in Marijo. Predlog za družinsko molitev je v nadaljevanju. 
Pomembno je, da okusimo lepoto in moč molitve. Če je kaka od skupin ali družin pripravljena 
voditi molitev rožnega venca pred večernim bogoslužjem, je nadvse dobrodošla. 

 
Pri otrocih pa se je treba malo potruditi. Nekaj predlogov: Pri mlajših otrocih je za začetek že 
dovolj, če (pri večerni molitvi), zmolimo eno zdravamarijo na dan. Pri  tem si lahko pomagamo 
z Marijinim kipcem oz. sliko, okrog katere bomo vsak dan postavili en kamenček, kroglico ali 
nekaj, kar bomo lahko na koncu z vrvico povezali v rožni venec. Vsak kamenček predstavlja 
eno zdravamarijo, ki nas počasi, z molitvijo, pripelje v Marjino varno naročje.  
Z večjimi otroki že  lahko (pri večerni molitvi) zmolimo celo desetko rožnega venca in si 
tudi  izberemo en del rožnega venca (veseli, svetli, žalostni, častitljivi del). Pri tem je dobro, da 
ima vsak član družine svoj rožni venec. Poiščite rožni venček, ki ste ga dobil pri krstu ali prvem 
svetem obhajilu. Če ga ne najdete, ga iz lesenih kroglic ali fimo mase lahko izdelate sami. Rožni 
venec si lahko tudi podajamo iz roke v roko.  
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V župnišču ali kiosku imamo na razpolago več rožnih vencev in si lahko vsak izbere svojega. 
Pred molitvijo otrokom lahko razložimo, kdo nam je rožni venec podaril oz., kje smo ga kupili 
in kakšni spomini nas vežejo nanj. Npr.: To je babičin rožni venec. Ali pa: ta rožni venec je 
poročno darilo.  
Desetko rožnega venca lahko molimo na 
različne načine. V  družinah z mlajšimi 
otroki je dobro, da vsak član družine moli 
eno zdravamarijo »naprej«, drugi pa mu v 
zboru odgovarjajo (Sveta Marija,…).  Tako 
vsa družina v molitvi aktivno sodeluje in ji 
tudi lažje zbrano sledi. Ko so otroci večji, 
lahko sami molijo »naprej«, medtem ko 
jim starši odgovarjajo. 
Če želimo, da bo molitev še bolj 
poglobljena, lahko pred vsako 
zdravamarijo oz. desetko izrečemo svoj 
molitveni namen. Npr. To zdravamarijo 
bomo zmolili za mojo prijateljico, ki je 
bolna; za pogum na tekmi, za 
potrpežljivost pri vzgoji otrok, … Na tak 
način otroci ne bodo doživljali molitve 
rožnega venca kot golo ponavljanje, temveč bo vsaka zdravamarija za njih konkretna in 
osebna, njihova molitev pa bo bolj zavzeta. 
Pri takšni molitvi se rado zgodi, da je kar naenkrat premalo jagod v eni desetki. Če se to zgodi, 
pričnite z novo desetko.  

 
Slomškovo bralno priznanje (SBP) je 

bralno gibanje otrok in tudi odraslih, 

čigar namen je spodbujanje branja 

literarno kakovostnih knjig z duhovno 

tematiko. Naša srečanja bodo potekala v 

terezijani v župniji Ivančna Gorica s 

pričetkom ob 9. uri , torej med 9. in 10. 

uro.  Srečanje bo trajalo 1 uro.  

 

V nedeljo, 10. oktobra 2021 bo uvodno srečanje. 

Knjige si lahko izposodimo tudi v Knjižnici Ivančna Gorica, kjer je nasproti izposojevalnega 

pulta polica s knjigami za Slomškovo bralno priznanje. 

 
 
 



 

 
 
 

V cerkvi naj  imajo v klopeh, ki so ob zadnji steni (pred Terezijano) prednost starši z otroškimi vozički. 

Pred zakristijo pa imajo prednost tisti, ki med bogoslužjem opravljajo službo pobiralca denarja, obhajalci 

in podobno. Tudi sicer je dobro in lepo, če lahko sedete tudi v prednji del cerkve, kjer skoraj ni gneče. Na 

dogodkih, ki so nam pomembni in dragoceni, želim biti čim bliže dogajanju – mar ne?! 

 

Papežev oktobrski molitveni namen za evangelizacijo:  

Učenci misijonarji  

Molímo, da bi bil vsak krščenec vključen v evangelizacijo in razpoložljiv 

za misijone, s tem da pričuje z življenjem, ki ga prežema vonj po 

evangeliju. 

»To misijonsko poslanstvo se me osebno tiče: jaz sem vedno 'misijon'; ti 

si vedno 'misijon'; vsak kristjan in vsaka kristjanka je 'misijon'. Človek, ki ljubi, nikoli ne miruje: 

ljubezen ga žene ven iz sebe; k njej je pritegnjen in z njo privlači druge; razdaja se drugim in plete 

vezi, ki podarjajo življenje. Za Božjo ljubezen ni nihče neuporaben ali nepomemben. Vsak od nas 

je 'misijon', saj je vsak od nas sad Božje ljubezni.«  

Papež Frančišek 



 

 

Srečanje z bolnimi in starejšimi 

Vsako prijetno druženje nas poživi in obogati. 

Starši so nas učili: brat brata objame, deli z njim 

srečo ali pa ga tolaži v nesreči. 

Sodelavci župnijske Karitas  smo 3. septembrsko 

nedeljo pripravili v cerkvi sv. Jožefa  srečanje s 

starejšimi, bolnimi in invalidi.  

                                                                                            

 

Žal se zaradi bolezni  covid 19 nismo objemali in si stiskali rok, pa tudi udeležba je bila manjša. 

Izmenjali smo si nekaj spodbudnih besed. G. župnik je v nagovoru povzel besede papeža 

Frančiška, da je starost »privilegij« in bolezen še večja povezanost s Kristusom. Kdor je želel, je 

prejel tudi bolniško maziljenje. Karitasovci smo prispevali vrečko sladkih dobrot, za spomin pa še 

voščilnico. 

Opazili smo, da bi starejši radi ostali in malo poklepetali s sovrstniki. Nekateri, ki nimajo pogojev 

PCT pa sploh niso prišli. 

Sodelavci Karitas in župnik se trudimo povezovati naše občestvo po svojih močeh. Komaj 

čakamo, da se stanje epidemije umiri in naše druženje  ponovno zaživi. 

                                                                                    Za ŽK zapisala Ema Grunbacher 

 

Svetniki so pomagali sejati repo 

Žetev so v Črnelem le redko opravili do žegnanja o sv. Marjeti. Če  je  uspelo, so takoj hiteli sejati 

repo, kajti Marjetina repa dosti obeta. Kadar so zakasnili za kak teden, so priporočili repni 

pridelek sv. Magdaleni v Metnaju. Tudi repa  Magdalenka ni bila grenka. Zamudniki so morali 

dati seme v zemljo vsaj do sv. Ožbolta. Ta svetnik domuje v Leskovcu nad Višnjo goro. Vendar je  

Ožboltova repa  malokdaj lepa. Jeseni so se podvizali, da so jo populili do sv. Luka, saj ta pravi sv. 

Uršuli: »Pospravi repo, sicer ti jo bom s snegom zabelil«. Otroci smo si na poti iz šole z repo 

pogosto tešili lakoto. Najbrž nismo bili zares lačni, saj smo jo samo malo ogrizli in vrgli proč. Zato 

se  je Megličev stric, moj ljubljeni krstni boter z Mleščevega, pogosto hudoval na nas.                                                                   

Valči 

 

Fotografija je iz pred več let 


