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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 DRUŽINA 
Kot otroci smo prve usmeritve v veri lahko zaznali v družinah iz katerih izhajamo. In 
mnogo stvari črpamo iz družin v katerih smo odraščali. Tudi Jezus je pogosto 
omenjal Jaz govorim, kar sem videl pri Očetu … (Jn 8, 38). Osnova vsake družine je 
zakon, ki ga gradi sam Jezus Če GOSPOD ne zida hiše, se zaman trudijo z njo njeni 
graditelji (Ps 127, 1). Ljudje postavljamo pod okriljem demokracije sodobne 
partnerske zveze, ki nimajo Božjega blagoslova. »Ali niste brali, da ju je Stvarnik na 
začetku ustvaril kot moža in ženo in rekel: Zaradi tega bo mož zapustil očeta in 
mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso. Tako nista več dva, ampak 
eno meso. Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje.« (Mt 19, 4-6). S tem 
je sam Jezus postavil zakonsko zvezo kot božansko ustanovo s svojim Božjim 
blagoslovom. Bog želi dobro zakonski zvezi kot tudi družini in v tem se ni spremenil 
od samega začetka Stvarjenja Vem za načrte, ki jih imam z vami, govori GOSPOD: 
načrte blaginje in ne nesreče, da vam dam prihodnost in upanje (Jer 29, 11). Če 
Jezusu izročamo svojo zakonsko zvezo, nam bo tudi pomagal iskati rešitev za njen 
obstoj. Kako je zakonska zveza pomembna za Boga je razvidno iz Desetih Božjih 
Zapovedi Zakon naj spoštujejo vsi in postelja naj bo neomadeževana, kajti 
nečistnikom in prešuštnikom bo sodil Bog (Heb 13, 4). Opazimo lahko, da je 
prešuštvo v Božjih očeh ogaben greh. Zato Bog z dvema Božjima zapovedima varuje 
zakonsko zvezo. Jezus je še dodatno razložil pojem prešuštvovanja Kdor koli gleda 
žensko, da jo poželi, je v srcu že prešuštvoval z njo (Mt 5, 27). Apostol Pavel v 
pismu Timoteju izpostavlja pomembno dolžnost žena poleg rojevanja otrok … če 
bodo vztrajali v veri, ljubezni in svetosti, združeni z razumnostjo (1 Tim 2, 15). 
Pavel je izpostavil odgovornost ne le žena, ampak posledično staršev nasploh v 
verski vzgoji otrok. Bolje rečeno v življenju otrok v veri. Menim, da če želijo starši 
doseči omenjeni cilj bi morali natančno poznati Božjo besedo zaradi sebe kot tudi 
zaradi svojih otrok. Božja beseda nam govori, da je razumno življenje otrok z 
ljubeznijo v veri naloga staršev. Če kje, potem vera v družini nebi smela biti zadeva 
posameznega člana družine. Menim, da bi otroci dobili neprecenljivo izkušnjo, ko bi 
ob koncu dneva slišali svoje starše, ko se Bogu Očetu na kolenih zahvaljujejo za 
prejete darove v preteklem dnevu in ko prosijo in za vso družino izročajo želje Bogu 
Očetu v Jezusovem imenu. Menim, da bi otroci s tem dobili duhovno doto, od 
katere bi lahko zmeraj pili Žejnemu bom dal zastonj od izvirka žive vode (Raz 21, 6). 
V Jeremiji lahko preberemo, da je izvir žive vode sam Jezus Kristus Vsi, ki te 
zapustijo, bodo osramočeni; v prah bodo zapisani, kateri odstopajo od tebe, ker so 
zapustili GOSPODA, studenec žive vode (Jer 17, 13). Razberemo lahko, da starši 
nosijo veliko odgovornost, ki jo Bog Oče pričakuje od njih »Ali bodo k Bogu Očetu 
pripeljali svoje otroke?« Bodo otroci začutili potrebo v življenju, da v molitvi živijo z 
Bogom, da jih bo žejalo po Živi Vodi? Jezus nam pravi Glej, pridem kmalu in z mano 
pride moje plačilo, da povrnem vsakomur po njegovem delu (Raz 22,12). Kar koli 
ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili (Mt 25, 40).   
Zavedati se moramo, da smo vsi Božji otroci in imamo enega skupnega Boga Očeta.   

Štefan 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (11.8. do 18.8.2019) 

NED 11.8. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK IN ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + DRNOVŠEK Franc, (obl), PLANINČEVE 

Izlake Ob 10.00 + družino SMRKOLJ, SKRINJAR 

PON 12.8. Podlipovica Ob 19.00 + Franc, Pepca ZAJC 

TOR 13.8. Izlake Ob 19.00 + KLANČNIK Marjan (7.dan) 

SRE 14.8. 

Izlake Ob 18.00 + BEBAR Tanja 

Čemšenik Ob 19.00 + BOKAL Ivan 

2. + FAKIN Marjana 

2. + ŠERAK Ivana;       + MARČUN Marija 

ČET 15.8. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠEKIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + ZUPAN Karel (obl) 

2. + OCVIRK Jože;  

2. + ŠTEHARNIK Martin, starše TREBUŠAK 

2. + TINČKOVI, starše POLC 

Izlake Ob 10.00 + Marija, Anton, Marjan RAZPOTNIK 

PET 16.8. Izlake Ob 19.00 

+ starše SMRKOLJ 

2. + HRIBAR Stanislav (7.dan) 

2. + KOPOREC Ivan 

SOB 17.8. 

Izlake Ob 7.30  + VIDMAR Alojzij (obl) 

Čemšenik Ob 19.00 

+ ROBAVS, KREŽE, BREGAR    

2. + VRAN Milan;         2. + ZUPAN Janez 

2. + PUSTOTNIK Ivana 

NED 18.8. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK; ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 

+ Antonija, Franc ZUPAN (obl), ŠPANOVE 

2. + JUVAN, HUMAR Ivanka 

2. + KREČA Franc, Vida (obl);     

2. V ZAHVALO;     2. + POLC (Ržiše) 

2. + TRINKAUS Zali;     2. + BRVAR Angela 

Izlake Ob 10.00 + BUTARA Janko, Marija, Alojzija 

OBVESTILA 
*V četrtek je zapovedani cerkveni praznik – praznik MARIJINEGA VNEBOVZETJA – VELIKI 
ŠMAREN, maše po nedeljskem razporedu. V Čemšeniku žegnanje – ofer, darovanje za 
kritje stroškov organistke, za vsak VAŠ dar Boglonaj 
*V soboto 17.8. romanje k Magdaleni Gornik na Goro na Sodražico, k Marijini cerkvi v 
Novi Štifti pri Ribnici. Prijavite se pri gospe Marti Kajbič ( 040 338 850) 
 

ŽUPNIJSKI URAD IZLAKE IN ČEMŠENIK 
Župnik: Janez Mihelčič 
Naslov: Zgornje Izlake 2; 1411 Izlake 
Telefon: 03/5673535;  041-749540 

Uradne ure: vsak delavnik po sveti maši v 
župnišču ali po dogovoru  

E- naslov: janez.mihelcic@rkc.si 
Spletna stran: zupnija-izlake.rkc.si 

Glasilo župnije Izlake in Čemšenik.. Naklada 300 izvodov v samozaložbi. 


