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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 KAKO DELUJE BOŽANSTVO? 
Ko teologi govorijo o Bogu, govorijo o njegovih lastnostih. In te lastnosti delijo na 
tiste, ki se lahko prenesejo na ljudi (ljubezen, pravičnost, dobrota, …). Govora je tudi 
o lastnostih Boga, ki pa se ne morejo prenašati, kot je Božja večnost, vsemoč, 
vsevedenje in Božja vseprisotnost. Običajno smo mnenja, da je Bog vseprisoten, v 
vsakem predelu vesolja in na Zemlji. Vendar menim, da je potrebno, da razumemo, 
kaj pomeni vseprisotnost Boga, da bi širili krščansko vero in jo kot verniki 
zagovarjali. Lažje je, če Troedino Božanstvo razumemo, saj ga bomo potem 
razumljivo predstavili sogovorniku, a tudi naša vera bo postala trdnejša, če jo bomo 
razumeli. V Pismu bomo mnogokrat zasledili, da se dogodki zgodijo po Gospodovi 
volji. Ali to Gospod naredi osebno? Da ne bo pomote, še na misel mi ne prid, da bi 
dvomil v Troedinega Boga! Želel bi opozoriti Poleg Boga Očeta, Boga Sina in Boga 
Svetega Duha še na nekoga, ki je neločljivo povezan s Troedinim božanstvom in to 
so angeli. Sam si še do pred kratkim nisem bil popolnoma na jasnem, kakšna je 
njihova vloga v veri. V cerkvah se jih opazi kot majhna debelušna bitja s krili, po 
občutenju se jih opisuje pomanjševalno. Spomnimo se pesmi »Angelček moj«. So 
res tako nebogljena bitja? Knjiga Razodetja govori prav nasprotno. Angeli imajo v 
knjigi Razodetja prav pomembne izvrševalne naloge Razodetje Jezusa Kristusa, ki 
mu ga je dal Bog, da bi pokazal svojim služabnikom, kar se mora vsak čas zgoditi. 
Sporočil ga je po svojem angelu svojemu služabniku Janezu. Ta je pričeval za Božjo 
besedo in za pričevanje Jezusa Kristusa: za vse, kar je videl (Raz 1, 1-2). Jasno je 
povedano, da angeli izvršujejo naloge od Boga Očeta po Jezusu Kristusu. In imajo 
vlogo tako v poslednjih časih, kot ob koncu časov. Nato sem na nebu videl drugo 
znamenje, veliko in čudovito: sedem angelov, ki so nosili sedem nadlog. Te so 
poslednje. Kajti z njimi se je dopolnil Božji srd (Raz 15, 1). Nadloge, ki bodo udarile 
človeštvo, se bodo od Boga Očeta udejanjile po angelih. Tudi prva stavka Razodetja 
govorijo o delovanju Troedinega božanstva. Božja volja se izvaja od Boga Očeta 
preko Jezusa Kristusa in se izvršuje v ljudeh (v Janezu) po angelih! V Razodetju se 
angeli kar naenkrat množično pojavijo. Občasno jih zasledimo v Stari Zavezi. Ali 
mogoče Pismo govori, da je nekaj naredil Gospod, to naredi po angelih? Enake 
nadloge, ki bodo ob poslednjih časih zasledimo, ko je bil izvoljeni narod v Egiptu. 
Menim, da so pri izvrševanju nadlog to delali angeli. Čeprav je bilo znano, da bo Elija 
od Gospoda vzet v nebo vemo, da je šel v nebo z ognjenimi konji na ognjeni kočiji. 
Ali so ga angeli odnesli v nebo? V apostolskih delih je pisano Toda Bog ga je rešil iz 
smrtnih muk in obudil od mrtvih; saj ni bilo mogoče, da bi bila smrt imela oblast 
nad njim (Apd 2, 24). Neizpodbitno, Bog je obudil Jezusa od mrtvih, vendar v 
Lukovem evangeliju (Lk 24, 4) sta ženam to oznanila »dva moža v sijočih oblačilih«. 
Torej se je Jezusovo vstajenje zgodilo od Boga Očeta po angelih. Nemogoče? 
Spomnimo se, ko je Elija obudil vdovinega mrtvega sina in Pavla, ki obudi 
mladeniča. Tudi človek lahko obudi, če je takšna Božja volja. Bog Oče je vseprisoten 
po svojem vsevednem umu. Ker vse ve, mu ni potrebno biti navzoč povsod v 
vesolju. Zato ima angele, ki izvršujejo Božjo voljo po Jezusu Kristusu in Svetem 
Duhu. Spoštujmo Božje angele, saj preko njih prejemamo Božje milosti.   Štefan   
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 13.10. do 20.10.2019) 

NED 13.10. 

Izlake Ob 7.00 + Ana LEBAR HAJM 

Čemšenik Ob 8.30 +JUVAN Franc, sin Franci (obl) 

2. V ZAHVALO;  ZA ZAKONCE 

Izlake Ob 10.00 + TURNŠEK Leopolda (obl) 

Izlake Ob 14.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

PON 14.10. 
Čemšenik Ob 18.00 + starše ROZINA 

2. + MARČUN Marija; 2 + ARH Marko 

TOR 15.10. 

Izlake Ob 18.00 + stare starše RAZPOTNIK, KLJUČEVŠEK 

2. + KOPOREC Ivan;  2. + KRALJ Štefan 

2. + LAVRIN Rafaela 

SRE 16.10. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU 

ČET 17.10. Čemšenik Ob 19.00 
+ HERLE Štefka (30.dan) 

2. + PUSTOTNIK Ivana 

PET 18.10. 
Čemšenik Ob 18.00 

+ KLOPČIČ Frančiška, Jože 

2. +  DRNOVŠEK Blanka (7.dan) 

2. + VRAAN Janez 

Izlake Ob 19.00 + ERJAVEC Pavla (7.dan) 

SOB 19.10. Čemšenik Ob 19.00 + POLC Jože, Marija (obl), +POLC 

NED 20.10. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30  + ZUPAN Jožica, sorodnike 

Izlake Ob 10.00 + DROLC Francka 

OBVESTILA 
*Župnijska Karitas Izlake vabi 13.oktobra 2019 ob 14.0 uri  na srečanje bolnih invalidnih in 
osamljenih na družabno srečanje v Dom sv. Jurija. Pred sv. mašo bo  možnost sv. spovedi. 
Med sv. maso bo tudi bolniško maziljenje. Sodelavci Karitas se veselimo srečanja z vami. Če 
kdo rabi prevoz kličite na Župnijsko Karitas 040 338 850. 
*V soboto (19.10.) mladinski verouk, srečanje ob 20 h, Mladi lepo povabljeni. 
*Peš Romanje na Višarje – 31.10. odhod avtobusa ob 6h izpred šole na Izlakah. Prijavite se pri 
župniku.  
DOBRA DELA: +Herle Štefka: 4M- Zupan, Gril; 1M- Katja in Grega; 1M in dar za cerkev – 
soseda Ani; +Arh Marko: 3M- domači; 2M- sestra Dani z družino; 2M- nečak Polde z družino; 
2M- nečakinja Vesna; 2M- brat Albin z družino; 1M- svak Janko z ženo Magdo; 1M- nečak 
Boštjan z Lucijo; 1M- Maja z družino; 1M- družini Kajbič in Kmetič; 1M- Grahkovi iz Ržiš; 1M- 
družina Ravnikar iz Ržiš(3); 1M- in dar za cerkev- Benedičič; dar za cerkev- Erjavčevi iz 
Prekope; 1M- Martinčič Stane in Francka; 1M- Kajbič Milan; 1M- Veteršek Jože z družino; 1M- 
Kajbič Ivan (Jesenovo), dar za cerkev- Laznikove iz Jesenovega; 1m- družina Gorišek iz Laškega;  
 

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. 


