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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 JEZUSOVA FORMULA ŽIVLJENJA 
Sprašujem se, kaj je človek sposoben odpustiti? S primeri ne bom šel daleč v 
zgodovino, da si situacijo lažje predstavljamo. Ali lahko starši odpustijo morilcu 
svojih otrok? Ali lahko hčer odpusti očetovo spolno nasilje nad seboj? Ali bo otrok 
lahko kdaj odpustil spolno zlorabo duhovnika? Mnogi boste odgovorili nikoli! 
Omenjeni primeri so skrajnosti človeškega ravnanja. In mnogi bi sodbo vzeli v svoje 
roke. … in odpústi nam naše grehe, saj tudi sami odpuščamo VSAKOMUR, ki nam 
je dolžan, in ne vpelji nas v skušnjavo! (Lk 11, 4). Ne mislite, da opravičujem 
nasilje. Nikoli! Želim vam predstaviti, da se v sposobnosti odpuščanja pokaže, ali 
imate vero v Boga, vero v Jezusa. Ker če jo imamo se zavedamo, da Bog je pravičen 
sodnik (Ps 7, 12), Ti si sodnik vseh časov (Tob 3, 2). Temu sodnemu sistemu 
nobeden ne ubeži. Seveda bo tisti, ki mu odpustimo deležen milosti. Deležen bo 
nečesa, do česar ni upravičen. Po »slovensko« takšni osebi greh zadržimo. Molitev 
pravi, da potem tudi nam ne bodo odpuščeni grehi. Šahovsko bi rekli, da smo v pat 
poziciji, nič ne moremo narediti. Vendar lahko in vse je odvisno od NAŠE VOLJE in 
vere v našega Gospoda Jezusa Kristusa. V nasprotnem se mi sami postavljamo na 
mesto Boga. Kdo je že imel to željo v Nebesih? In naša čut za pravičnost nas 
pripelje v skušnjavo. Bog se bo odmaknil od tega, ko se mi sami »igramo« Boga. 
Vem, da je takšno razmišljanje za mnoge nesprejemljivo. Vendar v takšnih izjemno 
težkih situacijah bi morali iskati pomoč in prositi za moč našega Boga Očeta v 
Kristusovem imenu, da bi bili sposobni odpustiti. Če oseba, ki ji odpuščamo 
hrepeni po Bogu, bo začutila milost, ki ji je namenjena. Prepričan sem, da jo bo ta 
milost spreobrnila. Če takšna oseba ne veruje v našega Troedinega Boga, boste z 
dejanjem odpuščanja razbremenili sebe. Z odpuščanjem boste rešeni skušnjave 
sodbe in boste rešeni vpliva Satana, ki si na vse moči prizadeva, da ne odpustite. 
Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo! (Lk 
11,9). Neodpuščanje prinaša jezo in stres. To pa je povezano z boleznimi srca, 
krvnim tlakom, depresijami, avtoimunimi boleznimi, prizadet je tudi spomin. Je 
vredno, da si uničite svoje zdravje zaradi neodpuščanja in ga celo grenite 
najbližjim? Sonja Tolstoj, žena ruskega pisatelja Leva Nikolajeviča Tolstoja je izjavila 
»ko me mož ljubi mislim na njegove prejšnje ženske, ljubosumnost me bo nekoč 
ubila!« Lev je bil zaradi tega vse življenje preganjan, ker mu žena ni odpustila. 
Naredil je samomor ko je zmrznil v zimski noči. Ljubosumje je ubilo njihovo 
družino. Verjetno se strinjate, da so vojne grozote in nasilja režimov nerazumljive. 
Uničujemo se med seboj. Zakaj? Za nekaj zemlje? Nekaj materialnih dobrin? Zaradi 
pohlepa smo sposobni uničevati Božje stvarjenje – človeka, delati proti Bogu? 
Koncentracijska taborišča so vrhunec grozot. Ali je kdo od tam sposoben odpustiti? 
Odmeva mi molitev iz koncentracijskega taborišča v Ravensbrucku Gospod, 
spomni se ne le mož in žena polnih ljubezni ampak tudi tistih polnih sovraštva. A 
ne spominjaj se strašnih muk, ki so nam jih povzročili. Spomni se koristi, ki smo 
jih z mukami bili deležni. Našo skupnost, predanost, krotkost, hrabrost, 
darežljivost, veličanstvenost srca, ki se je iz vsega tega rodila. Ko bodo stopili 
pred tvojo razsodbo, naj vsa korist, ki smo jo poželi, naj bo njihovo odpuščanje. 
Jezus pravi, »sedemdesetkrat sedemkrat« (Mt 18, 22).        Štefan 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 8.3. do 15.3.2020) 

NED 8.3. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK IN ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + ŠPANOVE (Brezje) 

2. + Miran (obl), Ivanka SUŠA, Andreja 
GROBLJAR 

2.  V ZAHVALO ZA BOŽJE VARSTVO 

Izlake Ob 10.00 + Anton, Pavla GORIŠEK, sorodniki 

PON 9.3. 
Čemšenik 0b 18.00 + Marta, Franc BOKAL, ROBAVS 

2. + JELŠEVAR Alojzij;  + RAVNIKAR Stanka 

TOR 10.3. 
Šemnik Ob 18.00 + BALOH Franc (obl), ZA ZDRAVJE 

2. + ZUPANČIČ Pavel 

SRE 11.3. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU 

ČET 12.3. Čemšenik Ob 18.00 + ARH Stane (obl)  

PET 13.3. 

Čemšenik Ob 18.00 + KLOPČIČ Marija (obl), Vincencij 

Izlake Ob 19.00 
+ KLOPČIČ Milan (30.dan) 

2. + POGRAJC Stanislava (obl) 

SOB 14.3. Čemšenik Ob 19.00 
+ Franci KLOPČIČ (obl), JAKETOVE 

2. + PUSTOTNIK Ivana;   + ARH Marko 

NED 15.3. 

Izlake Ob 7.00 
ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

2. + RAVNIKAR Marija (obl), (Valvazorjeva) 

Čemšenik Ob 8.30 
+ KAJBIČ Stanko, star.starši Stanko, Justa 

2. + TINČKOVE;   2. + POLC Marija 

Izlake Ob 10.00 
+ PEČKAJ Maja;  

2. + BORŠTNAR Anton, Marija  

OBVESTILA 
*V ponedeljek (9.3.) je po večerni maši v Čemšeniku srečanje ŽPS 
*V torek (10.3.) ob 19 srečanje (sestanek) staršev Prvoobhajancev na Izlakah 
*Križev pot v nedeljo 15.3. bo ob 14 h pri sv. Primožu; ob 16 h v Podlipovici.  
*Krstna nedelja bo 29.3. Priprava na Krst- Čemšenik – ponedeljek 23.3. po večerni maši; 
na Izlakah – torek 24.3. ob 19 h.  
* Pred nami so tudi volitve članov ŽPS. Pastirsko pismo boste lahko slišali v nedeljo 
15.3.2020 in ta dan boste tudi dobili volilne liste. Zaželeno je, da liste izpolnite in jih 
oddate v škatlo še isti dan, lahko pa jih vzamete s seboj in vrnete najkasneje do nedelje 
22.3.2020. 
*Organizirali bomo tudi romanje na Češko od 27.4.2020 do 29.4.2020, vse zainteresirane 
prosimo, da se prijavite do nedelje 15.3.2020, da vemo koliko je zainteresiranih, da se 
lahko dogovorimo glede organizacije in cene. (Okvirna cena je 200 eur) 
 

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 


