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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 STISKALNICA 
Nato sem videl nebo odprto in prikazal se je bel konj. Ta, ki ga je jezdil, se imenuje 
Zvesti in Resnični. Ta pravično razsoja in se bojuje. Oči so mu kakor ognjen plamen 
in na glavi nosi veliko diademov; napisano pa ima ime, ki ga ne pozna nihče, le on 
sam. Ogrnjen je v plašč, ki je bil namočen v krvi. Ime mu je Božja Beseda. Na belih 
konjih mu sledijo nebeške vojske, oblečene v belo in čisto tančico. Iz ust mu sega 
oster meč, da z njim udari po narodih. Pasel jih bo z železno palico in tlačil 
stiskalnico z vinom srdite jeze Boga, vladarja vsega. Na plašču in na boku pa ima 
napisano ime: Kralj kraljev in Gospod gospodov (Raz 19, 11-16). Kdo je opisan v 
zgornjem odlomku? Zvesti, Resnični, Božja Beseda, Kralj kraljev in Gospod 
gospodov? Naš Gospod Jezus Kristus. Vas moti njegov opis, ker se ne sklada z 
upodobitvami, ki smo jih vajeni? Kaj pravi druga Božja zapoved? Ne delaj si rezane 
podobe in ničesar, kar bi imelo obliko tega, kar je zgoraj na nebu, spodaj na zemlji 
ali v vodah pod zemljo! Ne priklanjaj se jim in jim ne služi, kajti jaz, GOSPOD, tvoj 
Bog, sem ljubosumen Bog, ki obiskujem krivdo očetov na sinovih, na tretjih in na 
četrtih, tistih, ki me sovražijo, toda izkazujem dobroto tisočem, tistim, ki me 
ljubijo in izpolnjujejo moje zapovedi (2 Mz 20, 4-6). Menim, da Bog prvenstveno ne 
želi, da si ustvarimo nekakšne predstave in upodobitve, saj vidimo lahko tudi utvaro 
ali prevaro, ki nas zapelje ali pogubi. Naš duhovni pogled bi morali uzreti preko 
Božje Besede, preko katere bomo razpoznali bistvo. Ognjene oči? Če kdo, potem 
vse vidi in vse ve Bog. Diademi? Kot Kralj kraljev zagotovo nosi vse krone sveta. V 
nadaljevanju ponovno pridemo do vprašanja »Ali Jezus lahko koga pokonča?« 
Jezusa imamo za milega, blagega, dobrohotnega, polnega ljubezni, ki se umakne 
nasilju. Si ga predstavljamo drugače? In zakaj ima oster meč, da udari po narodih in 
da jih bo tlačil v stiskalnici srdite Božje jeze? Oster meč pomeni Božjo besedo in 
držati se Božjih Zapovedi. Železna palica, da bo narode vodil v brezpogojni Božji 
pravičnosti. Ostane še stiskalnica Iz svetišča v nebesih je nato stopil drug angel, ki 
je prav tako držal oster srp. Od oltarja pa je stopil še drug angel, ki je imel oblast 
nad ognjem. Z močnim glasom je zavpil njemu, ki je držal ostri srp, in rekel: 
»Zamahni s svojim ostrim srpom in oberi grozdje z zemeljske trte, ker so njene 
jagode dozorele!« Angel je zamahnil s svojim srpom po zemlji in obral zemeljsko 
trto, grozdje pa je vrgel v veliko stiskalnico Božjega srda. Stiskalnico so tlačili 
zunaj mesta in iz stiskalnice se je nateklo krvi konjem do uzd tisoč šeststo stadijev 
daleč naokoli (Raz 14, 18-19). Angel, ki je imel oblast nad ognjem, je imel oblast 
nad kadilom. Kadilo pomeni izročanje svojih grehov Jezusu. Ob koncu časov bo 
omenjeni angel stopil iz nebesnega svetišča, ker več ne bo mogoče izročati grehov 
Jezusu. Zato je zaklical angelu s srpom, naj obere grozdje. Grozdje predstavlja ljudi, 
ki niso sprejeli Jezusa kot Odrešenika in ti bodo pogubljeni. Kruto? Kaj bi naredili, da 
bi obranili hudega svojo najdražjo osebo ali otroka? Verjetno VSE! In kaj bo naredil 
Bog? Obvaroval bo svoje otroke! Zunaj mesta? Božji narod je v mestu, padlo 
ljudstvo je zunaj mesta. Stiskalnica pomeni pogubljenje in veliko jih bo pogubljeno, 
ker ne bodo upoštevali Božjih zapovedi. 1.600 stadijev? Število 1.600 dobimo iz 
4x4x100. Število štiri pomeni štiri konce neba sever, jug, vzhod in zahod, vso 
ZEMLJO. Po Jezusu bomo Odrešeni, drugače sodba doletela prav vsakogar.  Štefan  
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 20.10. do 27.10.2019) 

NED 20.10. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + ZUPAN Jožica, sorodnike 

Izlake Ob 10.00 + DROLC Francka 

PON 21.10. 
Čemšenik Ob 18.00 + ARH Marko 

2. + ZUPAN Janez 

TOR 22.10. Izlake Ob 18.00 ZA SREČNO ZADNJO URO 

SRE 23.10. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU 

ČET 24.10. Podlipovica Ob 19.00 
+ BRVAR Urška, starše 

2. + KRALJ Štefan 

PET 25.10. 

Čemšenik Ob 17.00 + DRNOVŠEK Janez, Zora, POLC Vinko, Mara 

Šemnik Ob 18.00 + ZOREC Mirko (obl) 

Izlake Ob 19.00 Na priprošnjo v čast Roženvenski Mariji 

SOB 26.10. 

Izlake Ob 18.00 + URBANČIČ Anton (obl), RAVNIKAR Mici 

Čemšenik Ob 19.00 

+ ROBAVS, KREŽE, BREGAR 

2. + Franc, Marija, starše BENKO 

2. + MARČUN Marija 

2. + PUSTOTNIK Ivana 

NED 27.10. 

Izlake Ob 7.00 + Ana LEBAR HEIN 

Čemšenik Ob 8.30  
+ REMŠKAR Ivan, Rozalija (obl) 

2. + ZUPAN Franc, ŠPANOVI 

Izlake Ob 10.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

OBVESTILA 
*KRSTNA NEDELJA 3.11. (med mašo): priprava na krst v Čemšeniku v ponedeljek 
21.10.  po maši (ob 18.30); na Izlakah v torek 22.10. ob 19 h. 
*Začetek katehumenata, priprava odraslih na prejem zakramentov (krst, obhajilo, 
birma) v naši dekaniji bo v petek 25.10. ob 19 h v Zagorju.  
*Peš Romanje na Višarje – 31.10. odhod avtobusa ob 6h izpred šole na Izlakah. 
Prijavite se pri župniku.  
*Na praznik vseh svetih bodo maše: Izlake ob 7 h, Čemšenik 8.30; Podlipovica 10  h 
in po maši blagoslov pokopališča; Čemšenik 13.30 – po maši blagoslov pokopališča; 
Izlake – 15h po maši blagoslov pokopališča: ob 17h v Čemšeniku molitev za rajne 
*Spomin vseh vernih rajnih (2.11.). Maša v Podlipovici ob 10 h; molitev »OČENAŠEV 
» Izlake ob 17 h; nato maša; molitev »OČENAŠEV« Čemšenik ob 19h in nato maša.  
*Za molitev »OČENAŠEV« lahko daste 
*Obhajanje za »1.petek« bo 8.11.  
 

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. 


