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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 SVATBA 
V prilikah o Nebeškem kraljestvu je Jezus pogosto uporabljal prispodobo o svatbi. 
Svatba je za mnoge najbolj radosten dan, na katerega se večina pripravljajo z vso 
skrbnostjo, vznemirjenjem in pričakovanjem. Jezus nam pravi, da bodo prav takšna 
naša občutenja, če pridemo v Nebeško kraljestvo ob Jezusovem drugem prihodu.  
Vsak ve, da se je Jezus udeležil svatbe v Kani galilejski s svojo materjo Marijo. In vsi 
boste povedali za čudež, ki se je zgodil z nastankom vina iz vode. Učinke 
prekomernega uživanja vina odrasli večinoma poznamo. Je bil Jezusov namen 
prvega čudeža, da bi bili svatje opiti, nezavedni ali še v kakšnem drugačnem stanju? 
Tako je Jezus v galilejski Kani naredil prvo od znamenj in razodel svoje veličastvo 
in njegovi učenci so verovali vanj (Jn 2, 11). Cilj prvega Jezusovega čudeža je bil 
naznaniti Njegovo javno delovanje. Vino, ki se omenja ni vino v našem današnjem 
pojmovanju, kateri rezultat je vsebnost večje ali manjše količine alkohola. Govora je 
o grozdnem soku. Ko smo v dilemi razjasnitev odgovora poiščemo v sami Božji 
besedi, ko govori sam Jezus Odslej ne bom več pil od tega sadu vinske trte do 
tistega dne, ko bom z vami pil novega v kraljestvu svojega Očeta.« (Mt 26, 29). In 
sad vinske trte je grozdni sok. Seveda lahko iz njega nastane ob fermentaciji vino ali 
kakšna druga destilirana pijača. Vendar Jezus ni nikoli pokusil alkohola, niti kakšno 
prekvašeno jed. Prvi čudež nas usmerja na razmišljanje o Božjih delih. In ob koncu 
časov bomo samo preko Jezusove pravičnosti pred Bogom Očetom sijali v 
brezgrešnosti. Tako že ta trenutek zakonci, ki prosijo za Jezusovo prisotnost v 
ljubezni, prosijo za pravo ljubezen in ne zgolj strast, prosijo za medsebojno 
razumevanje in ne zaslepljenost. In preko Jezusove popolnosti sta mlada ali stara 
zakonca vse svoje življenje v popolni ljubezni. Kot je rekla Kristusova mati »Kar koli 
vam reče, storite.« (Jn 2, 5). Lahko rečemo, da pravo življenje ne začne z rojstvom, 
ampak s poroko … kateri pa te ljubijo, naj bodo kakor sonce, ko vzhaja v svoji moči 
(Sod 5, 31). Jezus kot naš edini posrednik pred Bogom bo že v zakonski zvezi 
sprejemal našo žalost in naše veselje. Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je 
ljubezen, ni nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne 
išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se krivice, veseli pa se 
resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. Ljubezen nikoli ne mine (1 
Kor 13, 4-8). In ko je Jezus rekel »Tako torej vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, 
tudi vi storite njim! To je namreč postava in preroki«  (Mt 7, 12). Ni ognja brez 
toplote, niti prave ljubezni brez nasmeha in ljubeznivosti, brez dokazovanja s 
pozornostjo in priznanjem. Voda gasi ogenj, a ne načel, čas hladi strasti, a ne 
ljubezni. Z izražanjem ljubezni ne kažemo svojo slabost ampak moč. In ko gledamo v 
Jezusa, se naša medsebojna ljubezen poglablja in nikoli ne zastari. Zakonci, ki so 
svoj temelj zakona postavili na Jezusu in ne na sebi, bodo deležni sijaja Njegove 
prisotnosti in bodo obkroženi z božansko slavo. Med zakoncema se opazi nesebična 
vzajemnost v obnašanju, plemenito razumevanje v pričakovanju, privlačna 
vzdržljivost pravil ovito v pravo velikodušnost. In ko v takšni ljubezni težave 
prihrumijo kot poplava, skušnjave, nezanesljivost i strah kot neurje Velike vode ne 
morejo pogasiti ljubezni in reke je ne morejo preplaviti. Če bi kdo dal za ljubezen 
vse bogastvo svoje hiše, bi ga še vedno zaničevali (Vp 8, 7).       Štefan 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (11.8. do 18.8.2019) 

NED 18.8. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK IN ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + Antonija, Franc ZUPAN (obl), ŠPANOVE 

2. + JUVAN, HUMAR Ivanka 

2. + KREČA Franc, Vida (obl);     

2. V ZAHVALO;     2. + POLC (Ržiše) 

2. + TRINKAUS Zali;     2. + BRVAR Angela 

Izlake Ob 10.00 + BUTARA Janko, Marija, Alojzija 

PON 19.8. Izlake Ob 19.00 + RAZPOTNIK Alojz (obl) 

TOR 20.8. 
Podlipovica Ob 18.00 + LEBAR Tanja, Luka 

Izlake Ob 19.00 + JOGER Bernard, sorodniki 

SRE 21.8. Izlake Ob  7.30 + GROŠELJ Franc(obl)(Narof 15) 

ČET 22.8. Podlipovica Ob 19.00 +MALI Žani (obl), Angela 

PET 23.8. Izlake Ob 19.00 + LAVRIN Rafaela (7,dan) 

SOB 24.8. 

Čemšenik Ob 19.00 + KLOPČIČ Franci, JAKETOVE 

2. + ŠERAK Ivana;      + MARČUN Marija 

2. + ŠTEHARNIK Martin 

NED 25.8. 

Izlake Ob 7.00 
ZA ZDRAVJE, Za srečno vožnjo v čast sv. 
Krištofu 

Čemšenik Ob 8.30 
+ GROBLJAR Ana, Jože 

2. + VRAN Milan;     + ZUPAN Janez 

Izlake Ob 10.00 ZA FARANE IZLAK; ČEMŠENIKA 
 

OBVESTILA 
*Krstna nedelja bo 1.9. med mašo na Izlakah in v Čemšeniku. Priprava na krst na 
Izlakah v četrtek 29.8. ob 20 h in v Čemšeniku v soboto 31.8. po večerni maši (ob 20 
h) 
 
DOBRA DELA: +Hribar Stanislav : Dar za cerkev- Rome Natalija; družina Drašler 
+ Klančnik Marjan: 1M – Dolšina Andrej; 1M – Prašnikar Jožko;  +Lavrin Rafaela: 1M – 
Božič Marica; 1M – Darko Šerak z družino; 1M – sestrična Milena; 1M – Lavrin Stane 
(Šemnik); dar za cerkev v Čemšeniku – Drobež Janez (čemšenik), Tinčkovi; Drobež 
Franci z družino; Marija in Alenka 
 
 

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. 

 


