
   

letnik III,   št.29;     4.8.2019 

FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 COPRNIJE 
Ljudje želimo vedeti, kaj bo v prihodnje, kaj nas čaka. Televizijski programi v živo so 
namenjeni prerokovanju, pogovorom z vidci, pritegnejo nas napovedi v horoskopih. 
Tudi v Božji besedi lahko zasledimo Simona čarodeja in njegove posebnosti. Lažni 
preroki nas zmeraj navdušujejo s svojimi »sposobnostmi«! Zanimivo, da prav ih 
prerokov ne opazimo. V mislih imam Staro zavezo, za katero mnogokrat slišimo, da 
je za Jude, da je za »takratni« čas. Vendar od Boga postavljeni preroki so govorili o 
Jezusovem prihodu. Po njihovih besedah so se napovedi uresničile. O mnogih lahko 
beremo v Božji besedi. Marsikateri preroki niso zapisovali besed, ki so bile od Boga 
navdahnjene (npr. Elija, Elizej). Tudi mnogo žensk prerokinj  bomo našli v Besedi. 
Sprašujem se, je branje prerokov sploh potrebno, pomembno? To odrešitev so 
preiskovali in se vanjo poglabljali preroki, ki so prerokovali o milosti, ki je bila 
namenjena vam. Skušali so dognati, na kateri in na kakšen čas je meril Kristusov 
Duh, ki je bil v njih in je vnaprej pričeval o trpljenju, namenjenem Kristusu, in o 
poznejšem poveličanju. Njim je bilo razodeto, da niso služili sebi, ampak vam, v 
tem, kar so vam zdaj sporočili tisti, ki so vam po Svetem Duhu, poslanem iz nebes, 
oznanili evangelij. In to so stvari, v katere želijo pogledati angeli (1 Pt 1, 10-12). 
Opazimo, da so prve misli apostola Petra v neposredni povezanosti z od Boga 
danimi preroki, ki so po Kristusovem duhu oznanili evangelij. Če smo pozorni se 
boste vprašali »Pa saj takrat še ni bilo evangelija? O čem je govora?« Kristusov duh 
je po prerokih oznanjal Božji Evangelij!  … s svojim duhom po prejšnjih prerokih 
(Zah 7, 12). Ko je Janez padel pred angela, da bi ga molil, mu je angel rekel  »Nikar! 
Služabnik sem, kakor ti in kakor tvoji bratje, preroki, in kakor tisti, ki ohranjajo 
besede te knjige: Boga môli!« (Raz 22, 9). Preroki imajo še kako pomembno mesto 
v naši veri Vsakomur, ki posluša preroške besede, ki so v tej knjigi, izjavljam: če bi 
jim kdo kaj dodal, ga bo Bog udaril z nadlogami, ki so opisane v tej knjigi. Če pa bi 
kaj odvzel od besed, ki so v tej preroški knjigi, bo Bog odvzel njegov delež pri 
drevesu življenja in pri svetem mestu, ki sta opisani v tej knjigi  (Raz 22, 18-19). 
Napisano dojemam kot resno opozorilo. Če ga ne bom upošteval me lahko stane 
Večnega življenja! Tako menim, da nikakor ne moremo razdvajati Staro zavezo od 
Nove, saj po prerokih govori sam Gospod Bog! Jezus pravi Preiskujete Pisma, ker 
mislite, da imate v njih večno življenje, a prav ta pričujejo o meni  (Jn 5, 39). Zato 
Stara zaveza ni samo za Jude, kot se običajno govori! Nikoli namreč nobena 
prerokba ni prišla po človeški volji, ampak so ljudje, nošeni od Svetega Duha, 
govorili v imenu Boga (2 Pt 1, 21). Prerokom je sam Kristusov duh pričeval o samem 
Kristusu. In kje je pomen? Pomen je v bitki za naše duše, za nas! Zmaj pa se je 
razjezil nad ženo in se bojeval proti preostalim iz njenega rodu, proti tistim, ki se 
ravnajo po Božjih zapovedih in imajo Jezusovo pričevanje (Raz 12, 17). Zmaj je 
podoba Satana, žena predstavlja Jezusovo cerkev. Napad je usmerjen na naše duše. 
In pričakujemo lahko, da bolj, ko se bomo oklepali BOŽJIH ZAPOVEDI in BESED 
PREROKOV bolj bomo izpostavljeni v današnjem svetu, če nam je cilj Večno 
življenje. Vendar moramo ob tem ves čas zavedati, da če ne upoštevamo Božjih 
zapovedi in če ne bomo upoštevali preroških besed in s tem Jezusovega pričevanja 
bomo zavračali samega Jezusa. In ko bomo zavračali Jezusa, bomo zavrnili samega 
Boga Očeta Verujte mi, da sem jaz v Očetu in Oče v meni; če pa tega ne verujete, 
verujte zaradi del samih (Jn 14, 11). Jezus nam je obljubil Kdor ima moje zapovedi 
in se jih drži, ta me ljubi; kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj Oče, in tudi jaz ga 
bom ljubil in se mu razodel (Jn 14, 21). In Oče nam je poslal Svetega Duha!    Štefan 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od4.8. do 11.8.2019) 

NED 4.8. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK IN ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + DRNOVŠEK Marija, Franc (obl) 
Izlake Ob 10.00 + MIKLAVČIČ Alojz (obl) in za ozdravljenje  

2. + ŠEVERKAR Franc, Pavla  (obl) 

DOM Ob 15.00 ZA DUHOVNE POKLICE 

SRE 7.8. 

Čemšenik Ob 19.00 + POLC Vinko, Marija, DRNOVŠEK Janez, 
Zora 

2. + VRAN Milan 
2. + MARČUN Marija 

2. + ŠERAK Ivana 
ČET 8.8. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU 

PET 9.8. Izlake Ob 19.00 
+ JENKO Blaž (obl) 
2. + KOPOREC Ivan 

SOB 10.8. Čemšenik Ob 19.00 

+ PUSTOTNIK Ivana (30.dan) 

2. + ZUPAN Viktor (obl) 
2. + TRINKAUS Zali 

2. + BRVAR Angela 
2. + ŠTEHARNIK Martin 

NED 11.8. 
Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 
Čemšenik Ob 8.30 + DRNOVŠEK Franc (obl), PLANIČEVE 

Izlake Ob 10.00 + družino SMRKOLJ, SKRINJAR 

OBVESTILA 
* Planinski vzpon na TRIGLAV – ponedeljek 5.8. in torek 6.8., prijave pri župniku.  
* V soboto 17.8. romanje s KARITAS , gremo k Novi štifti pri Ribnici , na Goro pri 
Sodražici, k Magdaleni Gornik in še kam, prijavite se pri gospe Marti Kajbič (040-
338363). Odhod avtobusa ob 8.00 h izpred Šole na Izlakah.  
 

DOBRA DELA: +PUSTOTNIK Ivana: 2M- Stane, Ana Kramberger; 2M- hči Marija z 
družino; 2M- Hči Slavi z družino; 1M- Brvar Monika z družino; 1M- Klančišar Mili z 
družino; 1M- Pustotnik Roman; 1M- družina Elian; 1M- Pustotnik Ivan; 2M- Bregar 
Milena; 2M- Pustotnik Ciril; 1M- Pustotnik Jure 7M- vsi Janovi; 2M- Hribarjevi 
 
*Molitev nas popelje v občestvo z Bogom, s tem pa postanemo udeleženi pri Božji 
ustvarjalnosti (Jacques Philippe) 
  

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 a l i  po dogovoru  

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

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




