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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 STATISTIKA 
    
Leto je naokoli in vedno pogledamo na dogodke preteklega leta, kaj se je zgodilo, kaj 
je bilo narejenega, da naredimo nekakšno bilanco, nekakšen pregled, tako na 
materialnem, duhovnem, čustvenem, življenjskem področju. 
   Na tem mestu se lepo zahvalim prijatelju Štefanu, da je pisal uvodnike za naše 
glasilo 
   Mladi iz Čemšenika in v sodelovanju z mladimi iz Izlak pripravili čudovit oratorij, in 
upam, da se bo naslednje leto spet odvijal. Hvala že vnaprej. 
   Glavni projekt v župniji Izlake je bila izvedba ureditve parkirišča pri župnišču. 
Naredilo se je odvodnjavanje, priprava terena za asvaltiranje parkirišča in polaganje 
tlakovcev. Vsem, ki ste pomagali pri izvedbi tega projekta se lepo zahvaljujem. 
   V župniji Čemšenik se je pripravljalo za podbetoniranje cerkev, projekti, katere je 
naredil g. Jože Šafner, Iz strani občine Zagorje so potekali pripravljali postopki za 
pomoč, pri izvedbi podbetoniranja, in se g. županu Matjažu Švaganu in svetnikom za 
to lepo zahvaljujem in si želim še naprej takega lepega sodelovanja.  
   V župniji Izlake je bilo nekaj veselih sobotnih uric za otroke in se za to lepo 
zahvaljujem g. Heleni. Starši povabljeni za spodbudo otrokom, da se teh uric 
udeležijo v večjem številu.  
   V župniji Izlake je bila pripravljena kulturna dobrodelna prireditev in se vsem 
sodelujočim prav lepo zahvaljujem in obenem spodbujam, naj bo takih prireditev čim 
več. Hvala…  
   V letu 2019 je bilo v župniji Čemšenik 8 krstov, imena krščencev: Žan, Erik, Mark, 
Lara, Neža, Manca, Mija, Patrik. V čemšeniški župniji sta bile dve cerkveni poroki, 
nekaj jih je bilo v drugih župnijah. V župniji Čemšenik je bilo 17 cerkvenih pogrebov, 8 
moških, 9 žensk, najmlajši moški 45 let, ženska 56 let; najstarejši moški 91 let, ženska 
97 let; povprečna starost umrlih . moški 66.8 let; žensk 85,77;  
   V letu 2019 je bilo na Izlakah 6 krstov, nekaj iz drugih župnij, imena krščencev Iva, 
Vida, Žana, Tobija, Dora, Neža. Na Izlakah je bilo 6 cerkvenih porok, nekaj pa v 
drugih župnijah. Na Izlakah je bilo 10 cerkvenih pogrebov, 6 moških, 4 ženske, 
najstarejši moški 90 let, ženska 92 let, najmlajši moški 58 let, ženska 81 let, 
povprečna starost: moški 76,66 let.; ženske: 87,2 let 
 Vsem sodelavcem in vsem ljudem dobre volje se zahvaljujem za sodelovanje, 
pomoč, za skupno graditev vsega dobrega in zahvala je prošnja za naprej.  
 V letu 2020 pa želim vsem prebivalcem obeh župnij (Izlak, Čemšenika)vse dobo on 
naj nas vse spremlja BOŽJI BLAGOSLOV 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 22.12.2019  do 29.12.2019) 

NED 29.12. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 

V ZAHVALO 

2. + GOLČNIK Jože, PLAZNIKOVI 

2. + ŽNIDARJEVE (Ržiše); 2.+ PLANINČEVE 

Izlake Ob 10.00 PO NAMENU 

PON  30.12. 
Čemšenik Ob 18.00 + STRMLJAN Vera (7.dan) 

Izlake Ob 19.00 + SMRKOLJ Silvestra 

TOR 31.12. 
Izlake Ob 8.00 V ZAHVALO BOGU ZA LETO 2019 

Čemšenik Ob 9.00 + KOLENC Edi (obl), JOže 

SRE 1.1. 
Čemšenik  Ob 8.30 ZA BLAGOSLOV V LETU 2020 

Izlake Ob 10.00 PO NAMENU 

ČET 2.1. 

Izlake Ob 18.00 + ZUPANČIČ Pavel (7.dan) 

Čemšenik Ob 19.00 + MIKELJ Leopold (obl) 

2. + VRAN Janez 

PET 3.1. 

Čemšenik Ob 18.00 + JELŠEVAR Alojzij (30.dan) 

2. + DRNOVŠEK Blanka;  2.+ PUSTOTNIK Ivana 

Izlake Ob 19.00 Razpotnik Marija (obl), Martin, sin Franci, 
Marjan 

SOB 4.1. 

Podlipovica Ob 18.00 + ARH Zorka, brata Mirko Izlakar, sorodnike 

Čemšenik Ob 19.00 ZA DUHOVNE POKLICE 

2. + ARH Marko 

NED 5.1. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK; ČEMŠENIKA 

Čemšenik  Ob 8.30 + ALEKŠEČEVE, MINKOVČEVE 

Izlake Ob 10.00 + LIPOVŠEK Frančiška (obl) 

DOM Ob 15.00 ZA DUHOVNE POKLICE 

OBVESTILA 
*Odhod avtobusa -jaslice v Mojstrani ob 14.30 – Izlake, avtobusna postaja pred šolo 
*V torek 31.12. povabljeni k zahvalni maši za preteklo leto na Izlakah ob 8h 
*V sredo je novo leto, maša ob začetku leta v Čemšeniku 8.30, na Izlakah ob 10 h.  
*petek 3.1. prvi petek, obhajanje bolnikov starejših na domu, če bi še kdo želel, da 
mu prinesem Najsvetejše, Jezusa naj to sporoči v župnišče. Pri obeh mašah molitev 
pred NAJSVETEJŠIM. 
*V Čemšeniku, trikraljevska akcija -  v soboto (4.1.) ob 12h  
*Nedelja 5.1. prva v mesecu – ofer, darovanje za cerkvene potrebe; Za vsak vaš dar 
BOG povrni.  
*Krstna nedelja (12.1.), priprava na krst : Izlake torek 7.1. – ob 19 h ; Čemšenik v 
soboto 11.1. po sveti 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. 


