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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 DIHANJE DUŠE 
Govorili smo o dušah preminulih, ki spijo in čakajo na drugi Jezusov prihod. Življenje 
duše pomeni njeno dihanje, ki ga dosežemo z molitvijo. Nas Bog sliši v molitvi? 
Klicali me boste in prihajali molit k meni in vas bom uslišal. Iskali me boste in me 
boste našli. Ko me boste iskali z vsem srcem, se vam bom dal najti, govori 
GOSPOD (Jer 29, 12-14). Tudi Jezus nam zagotavlja Prosíte in vam bo dano! Iščite in 
boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo! (Lk 9, 11). Vendar molitev ni zgolj drdranje 
in sposobnost, kdo bo hitreje izstrelil molitev in drugim dokazal, da bolje obvlada. 
Molitev je dvosmerna komunikacija! Pogovor! Glej, stojim pred vrati in trkam. Če 
kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z 
menoj (Raz 3, 20). Jezus ne bo stopil iz Nebes vse do svojega Drugega prihoda. 
Vendar če Jezusu povemo, kar nosimo v srcu, moramo v molitvi tudi prisluhniti, 
poslušati, razmišljati. Takrat Bogu dopustimo, da nam lahko tudi odgovori. Podobno 
nam lahko odgovarja preko Božje besede. Neprenehoma molíte. V vsem se 
zahvaljujte: kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas (1 Tes 5, 17-18). To 
ne pomeni, da moramo biti noč in dan v cerkvi na kolenih. Ker molitev pomeni 
pogovor, torej se pogovarjati kjerkoli, v vsakem trenutku. Ni trenutka, ki nebi bil 
primeren za molitev, da Bogu izrečemo prošnjo za Njegovo božansko vodstvo. 
Približajte se Bogu in se vam bo približal (Jak 4, 8). Molitev Očenaš vsi poznamo in 
vemo, da je Jezus povedal molitev na prošnjo učencev, kako moliti. Najdemo jo v 
Matejevem evangeliju (Mt 6, 9-13). Izpostavil sem tudi problematiko, kako lahko 
nekdo spreminja molitev, ki jo je izrekel sam Jezus Kristus, saj ne moremo 
popravljati Božjega Sina. Bog je nezmotljiv in kar postavi ali reče, tako je, vekomaj! 
Lahko rečemo, da je osebna izkaznica Boga nespremenljivost! To je njegova 
lastnost, ki pripada samo Bogu. Molitev Očenaš, ki jo najdete v Matejevem 
evangeliju ni v celoti. Zopet mi ni razumljivo, da je izpuščen del molitve, ki jo je 
Jezus povedal na Gori blagrov. V starejših izdajah Svetega pisma se molitev ne 
konča … temveč reši nas hudega. Sledi še zahvala, v kateri priznavamo božanstvo 
Troedinega Boga Ker je Tvoje kraljestvo in moč in slava vekomaj. Amen. Meni 
osebno je to zelo pomemben del molitve, saj Bogu izrazim priznanje in zahvalo za 
Njegovo Stvarjenje, ki je prišlo po Jezusu Kristusu našemu Gospodu. Obenem 
izpostavimo tudi v katerem kraljestvu želimo živeti in se tudi zavedamo, da obstaja 
še neko drugo kraljestvo, o katerem se ne govori. Z molitvijo prosimo, da vstopi v 
naša življenja, mu izpostavimo naše telesne in duševne potrebe. Ob tem moramo 
sami odpuščati in se zavedati, da se samo Bog v nas lahko zoperstavlja grehu. In ne 
jemljimo pravice v svoje roke in ne razsojajmo, kajti pravičen je GOSPOD, naš Bog 
(Dan 9, 14). In ker nam je Jezus rekel Prosíte in vam bo dano! (Lk 9, 11), je že v 
našem bistvu logično, da ko prejmemo ali prejemamo, se zato zahvalimo. In v 
zahvali tudi zaključimo molitev. Prosimo za vse. Za vse svoje skrbi Vso svojo skrb 
vrzite nanj, saj on skrbi za vas (1 Pet 5,7) in za kogarkoli, ki je živ. Spomnite se kralja 
Davida. Zaradi naklepa in prešuštva je Bog udaril njegovega sina. Postil se je in jokal, 
upajoč, da otrok po Božjem usmiljenju ostane pri življenju. Ko je sin sedmi dan umrl, 
je David vstal, se preoblekel in jedel (2 Sam 12, 21-23). Molitve so za žive! Štefan  
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 17.11.2019  do 24.11.2019) 

NED 17.11. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + ZUPAN Ana(obl), ŠTRUKLJEVE 

2. + ZUPAN Brane (obl)(sp.Znojile) 

Izlake Ob 10.00 + DROLC Slavko, KNEZ Franc 

PON 18.11. 

Čemšenik Ob 18.00 + SAJOVIC Martin, Antonija, Martin 

2. + JELŠEVAR Frančiška (obl), Franc 

2. + ZUPAN Janez;   + VRAN Janez 

2. + HERLE Štefka 

TOR 19.11. Izlake Ob 18.00 ZA RAJNE (OČENAŠI) 

SRE 20.11. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU 

ČET 21.11. 
Šemnik Ob 18.00 + RAZPOTNIK Pavla (obl), Avguštin 

Podlipovica Ob 19.00 + GRABNAR Ema (obl), Ivan 

PET 22.11. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU 

SOB 23.11. 
Čemšenik Ob 19.00 + PUSTOTNIK Alojz, Ivana 

2. + OSREDKAR Alojzij, Marija, sorodniki 

NED 24.11. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 
+ ZUPAN Franc (obl) (Znojile) 

2. + CESTNIK Frančiška (obl) (Vrhe) 

Izlake Ob 10.00 
+ MIKLIČ Monika  

2. + družina Ule in sorodniki 

OBVESTILA 
*V nedeljo (17.11.) ob 19h v Zagorju začetek katehumenata (priprava odraslih na prejem 
krsta, obhajila, birme) za našo dekanijo. 
*V torek 19.11. ob 19 h sestanek za starše prvoobhajancev na Izlakah 
*VLJUDNO VAS VABIMO NA DOBRODELNO PRIREDITEV OTROCI ZA OTROKE,  ki bo v petek, 
22. 11. 2019, ob 18. uri v Domu sv. Jurija na Izlakah. NA ODRU BO ZAŽIVELA OTROŠKA 
PREDSTAVA, PRIREJENA PO ZGODBI ELE PEROCI STARA HIŠA ŠTEVILKA 3. 
*V nedeljo 24.11. ob 15 h – dekanijsko srečanje ŽPS na Izlakah.  
*ANIMATORJI ZOPET VABIJO NA  VESELE VEROUČNE URICE Predšolski in šolski otroci se 
snidete tokrat  v soboto, 23. 11. 2019,  dopoldne ob 9. uri v Domu sv. Jurija. Tokrat bo kratko 
katehezo vodila katehistinja iz Dobovca. Po katehezi pa se bomo lotili likovnega ustvarjanja. 
Ker pa veliko otrok rado nastopa se boste to soboto pripravljali na nastop v otroški igrici, Stara 
hiša številka 3.  Torej bodo te veroučne urice vaša prva vaja. Nastopali pa boste verjetno na 
Mlinšah in mogoče še kje drugje. Obenem starše poprosite za strpnost in prevoz ker bo sledila 
še kakšna vaja do vašega nastopa. Na srečanje prinesite šolsko puščico s škarjicami. Obvezne 
so tudi copate. Razšli se bomo ob 12. uri. 
*V Čemšeniku, prijavnica za Miklavževanje (obisk Miklavža v petek 6.12. po večerni maši) 
*Miklavž na Izlakah v četrtek 5.12. v Jurijevem domu. 

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. 


