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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 IZPRAŠEVANJE VESTI 
Mar je takšen post, ki sem ga izbral, dan, ko človek pokori svojo dušo? Da 
pripogibaš svojo glavo kakor loček in ležiš na raševniku in pepelu? Mar boš to 
razglašal za post in za dan, ki je GOSPODU po volji? (Iz 58, 5). Prerok Izaija je s 
temi vrsticami zapisal po mojem mnenju bistveno težavo našega verovanja. Mar 
Bog od nas pričakuje takšen post? Post, kjer si sami zadamo dela in naloge, kaj 
bomo naredili v štiridesetih dneh? Lepo je, da naredimo nekaj zglednega, 
plemenitega, da naredimo nekaj za svoje zdravje. Ali se slišimo? Sami si 
postavljamo cilje. Sploh nas ne zanima, kaj Bog od nas pričakuje! Spomnimo se 
Abela in Kajna. GOSPOD se je ozrl na Abela in njegovo daritev, na Kajna in 
njegovo daritev pa se ni ozrl (1 Mz 4, 4-5). Zakaj je Bog tako trdosrčen in 
nesramen? Kajn se je trudil in delal na polju, prelival znoj za pridelek. Nato pa ga 
prinese v daritev Bogu, ki tega sploh ne opazi. A ni to nesramno? Ob tem 
pozabljamo nekaj pomembnega. Da ne upoštevamo Božjo voljo in Bogu nismo 
poslušni. Boga nimamo v središču naših življenj, ampak to vlogo prevzemamo mi 
sami in se povzdigujemo na mesto Boga. Mi sami želimo ukazovati Bogu, kaj bi 
moralo biti pomembno za nas. Kdo se je želel izenačiti z Najvišjim? Povzpel se bom 
v nebo, nad Božje zvezde bom povzdignil svoj prestol. Na gori zborovanja bom 
sedèl, na skrajnem severu. Povzpel se bom nad višino oblakov, meril se bom z 
Najvišjim (Iz 14, 13-14). S tem se postavljamo na mesto Satana. Hitro lahko 
prestopimo mejo. O postu in pomenu smo govorili v letošnji četrti številki. Pred 
kratkim je bilo govora tudi o grehu in odpuščanju. Jezus nas uči, da naj odpuščamo 
neprenehoma. Odpuščanje je temelj krščanstva, saj je s tem povezan naš obstoj v 
Večnem življenju. Vendar kaj je odpuščanje? Kako bi ga opisali v enem stavku? 
Eden od odgovorov bi lahko bil tudi »Je osvobajanje od maščevanja«. Zgodila se 
nam je neka krivica in za to želimo poplačilo, »da je pravici zadoščeno«. Ob tem je 
prizadeta naša osebnost, naš ego. Počutimo se kot žrtev, če se nam je zgodila 
krivica. In pomembno je, koliko smo prizadeti. Ni vseeno, če nam sodelavec npr. ni 
vrnil denar za malico, ki smo mu ga posodili, ali če nas prizadene najbližja oseba. 
Običajno slednji težje odpuščamo. Ali kdaj težko odpustimo sami sebi? Dogaja se, 
da so nam drugi odpustili, a si mi sami taiste zadeve nikakor ne moremo odpustiti. 
Ali ločimo razliko med odpuščanjem, opravičenjem in pozabo? Zagotovo bomo 
opravičili hitenje reševalnega vozila na nujni vožnji, saj razumemo, da je verjetno 
ogroženo življenje nekoga. Torej razumemo situacijo. Če ni razumne razlage za 
neko dejanje, lahko odpustimo (npr. mož pretepa ženo, ki zaradi tega zapusti dom. 
Ali naj oprosti ali odpusti?) Pozaba ni odpuščanje (npr. pozabimo ključ od 
stanovanja. Lahko je pozaba posledica hudega nasilja). Pogoj za spravo je 
opravičilo. Kako lahko nekomu oprostiš, ko sprava ni mogoča? Kako se počutite, ko 
ste prizadeti in kako vaša prizadetost vpliva na sposobnost vašega odpuščanja? 
Težka vprašanja? Razumeti moramo, kaj je odpuščanje, da bomo odpuščali in da 
nam bo odpuščeno. Ali obstaja nekdo, ki mu moram odpustiti? Ali moram koga 
prositi odpuščanja? Samo tako bomo lahko po Našem Gospodu Jezusu Kristusu 
oprani grehov in bomo dosegli opravičenje in spravo z Bogom Očetom.    Štefan 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (1.3. do 8.3..2020)) 

NED 1.3. 

Izlake Ob 7.00 ZA ZDRAVJE (P.T.) 

Čemšenik Ob 8.30 + CESTNIK Franc, Jože (obl)(Vrhe) 

2. + JUVAN Franci, ata Franc (Brezje) 

Izlake Ob 10.00 + KLJUČEVŠEK Mari, Jože 

DOM Ob 15.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

PON 2.3. 
Čemšenik Ob 18.00 + SAJOVIC Antonija (obl) 

2. + ARH Marko;  2. + PUSTOTNIK Ivana 

TOR 3.3. Izlake Ob 18.00 + družina LEBEN, MATJAŠIČ 

SRE 4.3. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU 

ČET 5.3. 
Podlipovica Ob 19.00 + družina, Leon, Olga Prašnikar, Kati, Rado 

TERAŽ, ROZINA Bernarda 

PET 6.3. 

Čemšenik Ob 18.00 + STRNIŠNIK Valentin (obl) 

2. + STRMLJAN Vera; + BRIGELJ Ljudmila 

Izlake Ob 19.00 + LEBAR Tanja (obl), Luka 

2. + ZUPANČIČ Pavel 

SOB 7.3. Čemšenik B 19.00 + ROZMAN, KANIR Marija 

NED 8.3. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, 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 

OBVESTILA  
*Nedelja (1.3.), prva postna nedelja, Križev pot v Čemšeniku ob 14.00 h in na Izlakah 
ob 16 h. lepo povabljeni.  
*KRSTNA NEDELJA bo 9.3. med mašo. Priprava na krst na Izlakah v torek 3.3. ob 19h, 
v Čemšeniku v soboto 7.3. po večerni maši.  
*V torek (3.3.) ob 20.00 h srečanje ŽPS na Izlakah 
*V petek prvi petek v mesecu, obhajanje bolnikov in starejših na domu. Če kdo želi da 
mu prinesem Jezusa naj to sporoči. Molitev pred Najsvetejšim. 
*V soboto 7.3. srečanje članov ŽPS v Ljubljani – Šentvid (Škofijska gimnazija) ob 9h. 
Člani obeh ŽPS lepo povabljeni  
*V nedeljo (8.3.), križev pot v Šemniku ob 16 h 
*V Čemšeniku ŽPS v ponedeljek po maši 
 

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. 


