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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 ENOTA ZA ODDALJENOST - MOLITEV 
Mnogi politični sistemi so poskušali izbrisati iz glav ljudi vero v Boga. Verjetno se 
tega starejši še spomnite. Nek profesor, astronom v bivši Sovjetski Zvezi je približno 
tako povzel besede svojih sodelavcev »Iskal sem smisel življenja, a nisem našel 
ničesar, nič, čemur bi zaupal. Tudi sodelavci občutijo enako. In ko raziskujemo 
neskončno prostranstvo vesolja ugotavljamo, da mora obstajati smisel življenja. Ko 
sem dobil v roke Biblijo in sem jo začel brati, je bila moja duša izpolnjena. Biblija je 
postala edini vir zaupanja. Sprejel sem Jezusa in našel resnični mir, tolažbo in 
zadovoljstvo v svojem življenju.« Ko gledam nebo, delo tvojih prstov, luno in 
zvezde, ki si jih utrdil: Kaj je človek, da se ga spominjaš, sin človekov, da ga 
obiskuješ? Naredil si ga malo nižjega od Boga, s slavo in častjo si ga ovenčal. Dal 
si mu oblast nad deli svojih rok, vse si položil pod njegove noge: vse ovce in 
govedo, in tudi živali na polju, ptice neba in ribe morja, vse, kar se giblje po 
morskih stezah. GOSPOD, naš Gospod, kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji! 
(Ps 8, 4-10). Božja dela govorijo o Stvarniku. Bog ves čas bdi nad nami. In le od naše 
svobodne volje je odvisno, kako blizu bomo Bogu. V veri nič ne dosežemo s prisilo 
ali zadostitvijo nekih zahtev. Pogosto se moramo od Boga oddaljiti, da bi se naučili 
čutiti Njegovo bližino. Kakor glina v rokah lončarja – vsa Gospodova pota so 
odvisna od njegove volje – so ljudje v rokah svojega Stvarnika, da jim povrne po 
svoji presoji (Sir 33, 13). Kako bo sit razumel lačnega, če ni bil sam kdaj lačen? In ko 
pogledamo naravo, živi in neživi svet, vidimo čudovito ravnovesje, ki Ga je ustvaril 
okrog nas. Bolj ko se oddaljujemo od Boga, bolj začnemo hrepenet po Njem. In ko 
se ponovno vrnemo k Njemu, ko ga najdemo, Bog v popolnosti zadovoljuje naše 
potrebe. Tega se ne da priučiti, to je potrebno začutiti. Lahko si mislimo, da smo 
blizu Bogu, a smo zelo daleč stran od Njega. Lahko gledamo koga, ki ne »izpolnjuje 
verskih norm«, pa je bližje Bogu kot kdor koli od nas. Ker se zna pogovarjati z 
Bogom. Ker mu je popolnoma razumljivo, da se bo v molitvi vsaj zjutraj, opoldne in 
zvečer pogovarjal z Bogom, kot se je Danijel na Babilonskem dvoru. Bog pričakuje, 
da mu darujemo nekaj, kar je dragoceno. To ni denar, ne kakšna druga materialna 
dobrina. To je nekaj, kar imamo vsi enako odmerjeno. To je čas. Vsak izmed nas, 
bogat ali revež, ima na razpolago 24 ur. Od vsakega izmed nas je odvisno, ali časa za 
Boga ne bomo namenili, ali bo to nek trenutek spotoma, ali pa bodo to najboljši 
trenutki v dnevu. Vsi lahko opravimo enako daritev, če smo Bogu poslušni. Bog ne 
želi, da se pogovarjamo z Njim v molitvi »na slepo«. O sebi je spregovoril po 
prerokih, po Svetem Duhu jim je govoril sporočila za nas. Ker so v Svetem Pismu po 
prerokih zapisana Božja sporočila za nas, je Biblija Sveta Knjiga! Knjiga, ki je 
zgodovinska, preroška, ki govori o Božjih prizadevanjih za rešitev nas, Božjih otrok in 
knjiga , ki nam razodeva bodočnost. Tudi našega Gospoda  Jezusa Kristusa je poslal, 
ki nam je pokazal, kako naj živimo na Zemlji, kako naj imamo odnos z Bogom. Od 
Jezusovega bivanja na Zemlji si običajno zapomnimo čudeže in ozdravitve, ki jih je 
delal, da je preganjal hudobne duhove in da je odkupil naše grehe. Vendar Jezus je 
živel na Zemlji, Jezus je molil k Bogu Očetu, se z Njim pogovarjal. Jezus nam je 
pokazal, kako živeti in kako ohraniti Večno življenje. Da smo z Bogom ne 
potrebujemo vrhunske tehnologije. Samo molitev stran je!   Štefan  
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 15.12.2019  do 22.12.2019) 

NED 15.12. 

Izlake Ob 7.00 + RAZPOTNIK Jani, sorodniki 

Čemšenik Ob 8.30 + DROLC Joži, Ivan(obl) 

Izlake Ob 10.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Izlake Ob 14.00 PO NAMENU (spovedovanje) 

PON  16.12. 
Čemšenik Ob 18.00  ZA SREČNO ZADNJO URO 

Izlake Ob 19.00 PO NAMENU 

TOR 17.12. 
Izlake Ob 18.00 PO NAMENU 

Čemšenik Ob 19.00 + BOKAL Franc, Marta, + ROBAVS 

SRE 18.12. 
Izlake Ob 18.00 + GRABNAR Ivan, Ema 

Čemšenik Ob 19.00 PO NAMENU 

ČET 19.12. 
Izlake Ob 18.00 + KRALJ Štefan 

Čemšenik Ob 19.00 PO NAMENU 

PET 20.12. 

Izlake Ob 18.00 ZA RAJNE (OČENAŠI) 

Čemšenik Ob 19,00 + ŠERAK Ivana, Jože, + ŠERAKOVE 

2. + DRNOVŠRK Blanka 

SOB 21.12. 

Podlipovica Ob 17.00 + LIPOVŠEK Janez 

Izlake Ob 18.00 PO NAMENU 

Čemšenik Ob 19.00 + družina VRAN, LAVRIH 

NED 22.12. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + PIKELJ Jože, sorodniki 

2. + GRIVČEVE (Ržiše) 

Izlake Ob 10.00 + starše SKRINJAR, Marinka 

OBVESTILA 
*SPOVEDOVANJE pred prazniki: Izlake – nedelja 15.12. ob 14 h.; Čemšenik – nedelja 
15.12. ob 18 h. Pridejo dekanijski duhovniki.  
*Od 16.12. bo božična devetdnevnica, na Izlakah in v Čemšeniku. otroci in starejši 
lepo povabljeni. 
*V božični devetdnevnici, ste lepo povabljeni k običaju »MARIJO NOSIJO«, da 
vzamete Marijin kip v cerkvi in ob njem družina moli. Ob kipu boste dobili tudi 
predlog molitve.  
*V petek 20.12. mladinsko srečanje v Jurijev domu ob 20h  
*Prosvetno društvo Čemšenik vabi na ogled praznične igrice Iskanje jelke v izvedbi 
Mladinske gledališke skupine Kulturnega društva Podkum. Predstava bo v petek, 
20.12.2019 ob 17.uri v Prosvetnem domu Čemšenik." 
*V nedeljo 22.12. prinesejo skavti »BETLEHEMSKO LUČKO«, sprejmite jo  
 

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. 

 


