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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 FORMULA ZA VEČNO ŽIVLJENJE 
V hudomušnem razmišljanju sem razmišljal o kakšni bližnjici do večnega življenja. Kaj 
imam v mislih? Recimo da sem preračunljiv in bi mladost, srednja leta in del poznih 
let živel razuzdano, se predajal takšnim in drugačnim užitkom, kradejo itak vsi, seveda 
brez atletske discipline skakanja čez plot ne gre, skrbel bi, da koga nebi pokončal, 
proti koncu pa bi živel pobožno. Priskrbel bi tudi primerno vsoto denarja za darove za 
maše ali v oporoki naročil naj se daruje zame za gregorijanske maše. Računica bi se 
morala iziti in slej ko prej bi se moral znajti v nebesih. Grešniki smo itak vsi, greh je 
greh. Boste rekli, da ni logično? Kdo bi pripomnil, da nihče ne ve, kdaj se izteče naš 
čas. Že, vendar če ne naredim smrtnega greha, ne pridem v pekel, če sem malo dalj 
časa v vicah pa kaj, čas je relativna zadeva. Enkrat že zlezem skozi. Nas Jezus tako uči? 
Mislim, da me že kar dobro poznate, da imam nekaj za hribčkom . Najprej kako smo 
ustvarjeni GOSPOD Bog je iz zemeljskega prahu izoblikoval človeka, v njegove 
nosnice je dahnil življenjski dih in tako je človek postal živa duša (1 Mz 2,7). Oziroma 
ko končamo tozemsko življenje je enačba ŽIVA DUŠA (živi človek) – ŽIVLJENJSKI DIH 
(ki gre k Jezusu) = ZEMELJSKI PRAH. Po Jezusu smo ustvarjeni in na koncu v Jezusu 
čakamo na Njegov Drugi prihod. Živi namreč vedo, da bodo umrli, mrtvi pa ne vedo 
ničesar več (Prd 9,5). Plačilo za greh je namreč smrt; Božji milostni dar pa je večno 
življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu (Rim 6, 23). Torej s posmrtnim 
odplačevanjem grehov ne bo šlo. Sedaj moramo še razčistiti ali lahko razuzdano 
živimo. Prizadevajte si za mir z vsemi in za posvečenost. Brez nje nihče ne bo videl 
Gospoda (Heb 12, 14). Ops, zgleda da tudi ne bo nič iz pohajkovanja, če želimo k 
Jezusu in vsak, kdor ima to upanje vanj, se očiščuje, kakor je tudi on čist (1 Jn 3, 3). 
Kdor ostaja v njem, ne greši; kdor pa greši, ga ni videl in ga ni spoznal (1 Jn 3, 7). 
Razodela se je namreč Božja milost, ki rešuje vse ljudi. Vzgaja nas, naj se odpovemo 
brezbožnosti in posvetnim poželenjem ter razumno, pravično in res pobožno živimo 
v sedanjem veku, ko pričakujemo, da se bosta uresničila blaženo upanje in 
pojavitev slave vélikega Boga in našega odrešenika Jezusa Kristusa, ki je dal sam 
sebe za nas, da bi nas odkupil iz vse nepostavnosti in nas zase očistil kot lastno 
ljudstvo, ki je vneto za dobra dela (Tit 2, 11-14). Torej ni govora o posmrtnem 
»odplačevanju dolgov«. Božja beseda poziva k posvečenosti, k očiščevanju naše duše 
sedaj, danes, ko smo še živi na Zemlji. Ampak Jezus je odkupil naše grehe. Kaj dela 
Jezus sedaj? Nato je prišel drug angel in obstal pri oltarju, držeč zlato kadilnico. 
Dano mu je bilo veliko kadil, da bi jih pridal molitvam vseh svetih na zlatem oltarju, 
ki je pred prestolom. In dim kadil se je po angelovi roki vzdignil pred Boga skupaj z 
molitvami svetih (Raz 8, 3-4). Razodetje govori, da je Jezus v Nebesnem svetišču in 
nas očiščuje grehov. Vendar, kot smo prebrali, moramo tudi mi svoje srce očiščevati, 
če želimo pred Gospoda. A smo pri koncu. Jezus je že odtrgal šest pečatov iz Knjige. 
Kmalu bo odtrgan še sedmi. Nato je angel vzel kadilnico, jo napolnil z ognjem z 
oltarja ter jo vrgel na zemljo. In nastali so gromi in glasovi, bliski in potres (Raz 8, 
5). Svetišče se zapre in takrat se bo začelo. Kajti naš Bog je ogenj, ki požira (Heb 12, 
29). Bog bo z ognjem za vselej uničil greh. Glej, vse delam novo! (Raz 21, 5) Štefan 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od12.1. do 19.1.2020) 

NED 12.1. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK; ČEMŠENIKA 

Čemšenik  Ob 8.30 + Andreja GROBLJAR, starše ŠUŠA 

Izlake Ob 10.00 + JUVAN Rudi (obl), MIKLIČ Monika 

Sv.Primož Ob 14.00 PO NAMENU 

PON  13.1 Čemšenik Ob 18.00 
+BRODAR Tonka, Igor 

2. + ARH Marko 

TOR 14.1. 
Izlake Ob 18.00 V čast Sv. Duhu za zdravo pamet 

Podlipovica Ob 19.00 + ZAJC Anica (obl) 

SRE 15.1. Izlake ob 7.30  PO NAMENU 

ČET 16.1. Podlipovica Ob 18.00 
+ ŠTENDLAR Ferdinand (obl), URANKAR 
Anton, Marija 

PET 17.1. Izlake Ob 18.00 + OBREZA Anton, starše 

SOB 18.1. 

Izlake Ob 18.00 + UČAKAR Ida 

Čemšenik Ob 19.00 + DROBEŽ Karli (obl) 

2. + JELŠEVAR Alojzij 

NED 19.1. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik  Ob 8.30 + MARČUN Marija (obl), Alojz 

Izlake Ob 10.00 Za žive in pokojne lovce (Hubertova maša) 

Sv. Miklavž Ob 14.00 + JELŠEVAR Franc, Frančiška (obl) 

2. + GAJSER Ivan, JELŠEVAR Stanislav, 
Jožefa 

 

OBVESTILA 

*V torek 14.1. ob 20 h je srečanje, sestanek gospodarskega sveta v Jurijevem domu. 
*V Petek 17.1. bo ob 17 h v Jurijevem domu prvo duhovno srečanje za odrasle in 
mlade z motnjami v duševnem razvoju. Lepo povabljeni. 
*V nedeljo 19.1. bo na Izlakah Hubertova maša – za žive in pokojne lovce. Sodelujejo 
rogisti.  
* Zopet bo potekal plesni tečaj, ki ga začenjamo v sredo, 15. 1. 2020, ob 19.00 v 
dvorani Doma sv. Jurija na Izlakah. Prvo srečanje je brezplačno, namenjeno 
spoznavanju načina dela in vaših že osvojenih znanj. Plesni korake uči učitelj Plesnega 
kluba Samba Pa Ti. (kontakt in prijava Branka 031-523-132). Prav lepo vabljeni! 
*Sestanek za starše birmancev v Čemšeniku v ponedeljek 20.1. po sveti maši ( 18.30) 
 
 

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. 

 


