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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 BOLEZNI DANAŠNJEGA ČASA 
Seveda tudi sam nisem mogel mimo težav s korona virusom, s katerimi se 
soočamo. Pojavnosti in širjenju bolezni pripomore neupoštevanju osnovnih pravil 
ali kot strokovno rečemo neupoštevanje doktrine. To so neka splošno znana 
dejstva, s katerimi se lahko prepreči ali zajezi širjenje nekega obolenja. Sedaj, ko 
bomo imeli na razpolago nekoliko več časa (), se lahko vprašamo kako so 
nekdanja ljudstva preživela? Niso imela sodobnih zdravil, zdravstvenega sistema. 
Kako so se soočala s pojavnostjo bolezni? Kot običajno sem vzel v roke Besedo nad 
besedami in pobrskal v Pismu. V Tretji Mojzesovi knjigi sem zasledil med napotki 
ljudstvu o telesni nečistoči naslednje … potem naj si opere oblačila in se okopa v 
živi vodi; potem je čist (3 Mz 15, 13). Opomnil bi, da je živa voda v tem primeru 
tekoča voda. Knjiga je bila napisana vsaj 600 let pred prvim Kristusovim prihodom. 
Vendar v zdravstvu do leta 1847 nimamo napotkov, da je potrebno roke oprati pod 
tekočo vodo (več kot 2.500 let!). Kot mlad zdravnik je Ignaz Philipp Semmelweis bil 
pretresen nad visoko umrljivostjo dojenčkov v dunajski porodnišnici. Uvidel je, da 
je lahko razlog ne umivanje rok zdravnikov, ki so zjutraj pregledovali trupla umrlih, 
dopoldne pa pomagali pri porodih. Še ob uporabi mila z dodanim klorom so 
zmanjšali umrljivost iz več kot 30% na manj kot 1%. Če kdo ni vedel za besedo 
karantena do današnjih dni, jo sedaj zagotovo pozna. Z eno besedo lahko rečemo, 
da je to osamitev. Gobavec, ki ima na sebi bolna mesta, naj nosi pretrgana 
oblačila, naj ima razmršene lase, naj zakriva brke in naj kliče: ›Nečist, nečist!‹  
Vse dni, dokler je bolan, naj prebiva ločeno; zunaj tabora naj bo njegovo 
bivališče! (2 Mz 13, 45-46). Pismo je jasno, vsem oznani svoje stanje in se osami 
stran od ljudi. Preprosto! Vendar se vprašajte, ali sami naredite tako? V kakšnih 
reportažah iz Japonske smo se nasmihali ob pogledu, ko so Japonci hodili po cestah 
z zaščitnimi maskami. Namen nadetih mask je večinoma bil, da oseba ne raznese 
bolezni s katero se sooča med druge. In pri nas? Verjetno bi ga imeli za rahlo 
neuravnovešenega. Imamo takšno družbeno zavest, da bomo nadeli kirurško 
masko in na glas oznanili drugim, da smo kužni in naj se nam ne približujejo? 
Težko, vendar Bog to od nas pričakuje! Vedimo, da je tudi Stara zaveza Svetega 
pisma napisana za vse nas in je Božja beseda! Karantene se ni uporabljalo vse do 
17 stoletja. Komaj po izbruhu črne kuge, ki je terjala vsaj 17 milijonov življenj 
opažamo karanteno kot ukrep v zdravstvu. Dubrovnik je obstal brez pojava kužnih 
bolezni vso svojo zgodovino, čeprav je bil pomembno trgovsko središče. Dosledno 
so upoštevali karanteno, ki pomeni 40-dnevno osamitev! Število štirideset v Pismo 
nastopa pogosto. Ob potopu je deževalo štirideset dni, sam potop je trajal 
štirideset dni, Mojzes je bil na Sinaju štirideset dni, neposlušen narod se je spokoril 
v štiridesetih letih, Jezus se je postil štirideset dni in štirideset dni se je Jezus 
prikazoval učencem. Število štirideset gotovo ni naključno število, predstavlja 
očiščenje, spreobrnenje, neko temeljito spremembo. Vsekakor razmere niso konec 
sveta ali napoved drugega Jezusovega prihoda. V Besedi nam je jasno povedano 
kdaj se bo to zgodilo vse do konca časov. Na naši svobodni volji je, ali bomo Božja 
sporočila upoštevali in živeli, kot Bog od nas pričakuje.               Štefan 



Glasilo župnije Izlake in Čemšenik št. 10 8.3.2020 

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 15.3. do 22.3.) 
NED 15.3. Izlake  ZA FARANE IZLAK IN ČEMŠENIKA 

PON 16.3. Izlake  +  RAVNIKAR Leopold (30 dan) 

TOR 17.3. Izlake  + LIPOVŠEK Janez (obl)  

SRE 18.3. Izlake  + GOLČNIK Jože, PLAZNIKOVI 

ČET 19.3. Izlake  + RAZBORŠEK Štefanija (obl)  2.+ KNEZ Frančiška (7.dan) 

PET 20.3. Izlake  + ARH Joži, KOLENC Marija, Jože(obl) 

SOB 21.3. Izlake  + KLOPČIČ Milan, ALEKŠEVE 

NED 22.3. Izlake  ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA; 2.+ZUPAN Branko (30.dan) 

OBVESTILA 
*Zaradi širjenja bolezni, ki jo povzroča koronavirus, bom po navodilih slovenskih 
škofov maševal zasebno po vaših namenih med tednom. Povabljeni, da molite doma 
za odvrnitev te hude bolezni: OČE NAŠ, ZDRAVO MARIJO, ČAST BODI …(ali desetko  

rožnega venca) in vzklike SVETA MATI BOŽJA – PROSI ZA NAS, SVETI JOŽEF – PROSI 
ZA NAS, SVETI ROK – PROSI ZA NAS, VSI SVETNIKI in SVETNICE PROSITE ZA NAS 
       Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19 
Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost 
trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. 
Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. Vsem 
zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje ,da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, 
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj 
svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo 
zahvaljevati. Amen. 
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas. 
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas. 
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas. 

 

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 

Medij - sv. maše 
Med tednom 
(pon-sob) 

Nedelja  Link 

Radio Ognjišče  19.00 10.00 https://radio.ognjisce.si 

TV Exodus  

6.00; 12.00; 
18.00; 00.00 

6.00; 8.30; 12.00; 
15.30; 18.00; 00.00 

https://www.exodus.si/index.php 

Nova24tv.si  

7.00 (papeževa 
maša) 

/ https://nova24tv.si/tv-v-zivo/ 

Radio ARS    10.00 https://ars.rtvslo.si 

TV Slovenija 2    10.00 https://4d.rtvslo.si/zivo/tvs2 

https://radio.ognjisce.si/
https://www.exodus.si/index.php
https://nova24tv.si/tv-v-zivo/
https://ars.rtvslo.si/
https://4d.rtvslo.si/zivo/tvs2

