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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 VZEMI ALI PUSTI 
Ko smo takole v osami, smo nekoliko umirili tudi svoje življenjske ritme. Mislim, da 
smo se vsi nekoliko umirili. S tem smo našli tudi nekoliko več časa zase. »Vsaka 
stvar je za nekaj dobra!« Ta rek vsi poznamo, če seveda dobro plat dogodkov tudi 
opazimo. Ko imamo več časa za premišljevanje, se lahko ozremo na naša 
dosedanja preživeta življenja. Kaj smo naredili narobe, kaj bi lahko naredili 
drugače. Se vprašamo, kakšen je naš odnos do Boga? Imeti vez z Bogom ne 
pomeni, da opravljamo kakršnekoli rituale. Bog tega ne želi. Kakor je torej po 
enem človeku prišel na svet greh in po grehu smrt in je tako smrt prišla na vse 
ljudi, ker so vsi grešili ... (Rim 5, 12) in Plačilo za greh je namreč smrt (6, 23). Z 
grehom se je od samega začetka prekinila neposredna vez z Bogom. Ampak greh 
izvira iz človeka, ne od Boga. In Bog se je odmaknil od človeka, saj bi v nasprotnem 
zaradi božje svetosti bilo človeštvo pogubljeno. Greh v Božji prisotnosti preprosto 
ne obstane. In Bog, ki je neizmerna ljubezen, ki ni imel nobene druge možnosti kot 
to, da je za svoje stvarjenje, za človeka, pripravil odrešilni načrt po svojem 
edinorojenem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato se je Jezus, ki je bil rojen 
pred vsemi veki (veroizpoved!), utelesil, živel na Zemlji namesto nas s svojim 
brezgrešnim življenjem, sprejel vso težo naših grehov in za človeške grehe umrl. S 
tem se je Jezus kot popolna daritev (kot Jagnje) daroval namesto nas Bogu Očetu, 
da spravi človeštvo z Bogom. Od takrat Bog Oče ni maral več nobenih darovanj, 
žrtvovanj, saj je to za človeštvo naredil Njegov Sin enkrat za vselej! (Heb 7, 27). S 
smrtjo na Križu je bilo odpravljeno duhovništvo (pregrinjalo v svetišču se je 
pretrgalo na dvoje, ni več posredniške službe med človekom in Bogom preko 
duhovnikov). Tako je bila ponovno vzpostavljena vez med človekom in Bogom 
Očetom v imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa. Jezus nas je s svojim vstajenjem 
osvobodil smrti in nam s svojim vnebohodom zagotovil dom v Nebesih, kar je 
obljubil. Jezus trenutno opravlja službo Vrhovnega duhovnika, ki sprejema naše 
grehe, ki mu jih v molitvi izročimo, da nas grehov očiščuje. Tako bomo pred Bogom 
Očetom preko Jezusa Kristusa delovali brez madeža greha, ko bo Jezus Drugič 
prišel in nas kot svojega brata in svojo sestro poklical in popeljal v Nebo. Zakaj to 
izpostavljam? Ker bi vsak, ki se opredeli kot kristjan, ki živi kot kristjan bi moral ta 
kratek povzetek imeti za temelj svoje vere. Ne moremo iz krščanske vere izdvojiti 
nekaj, kar nam je všeč po naši presoji. Bog je za nas pripravil odrešilni načrt. Na nas 
je ali ga sprejmemo ali zavržemo. Sprejeli ga bomo na ta način, da izpolnjujemo 
Božje Zapovedi, ki so bile v ta namen predane človeštvu na gori Sinaj. Zato so bile 
zapisane z Božjim (Jezusovim) prstom v kamnite plošče za vse čase. In ker je Božja 
beseda nespremenljiva in ker je tudi kamen večen, so zapovedi iz druge Mojzesove 
knjige za nas Božji Zakon, ki je nespremenljiv. In če Božji Zakon sprejmemo, bomo 
sprejeli Božji odrešilni načrt in bomo na strani pravičnih poklicani ob Jezusovem 
drugem prihodu. Bog Oče je svoj del dogovora izpolnil in ga pripravil, za vsakega 
izmed nas. Kdor dogovor želi sprejeti, bo to potrdil z izpolnjevanjem Božjih 
Zapovedi. To bo pogoj, da bomo prejeli Božji pečat. In izpolnjevanje Božjih 
Zapovedi nas bo obvarovalo nadlog na Zemlji, ki sledijo ob koncu časov. Vse je 
odvisno od vsakega izmed nas, če želimo živeti z Bogom.               Štefan 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 22.3. do 29.3.2020) 

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

PON 23.3. Čemšenik V DOBER NAMEN;  2. + STRMLJAN Vera;  

TOR 24.3. 
Izlake V DOBER NAMEN, + ZUPAN Franc, star. GOLČNIK 

2. + Razpotnik Vincencija (obl) 

SRE 25.3. Izlake + BEBAR Tanja;  2.+ JELŠEVAR Alojzij 

ČET 26.3. Izlake + JENKO Jožefa, Franc 

PET 27.3. Čemšenik + ROBAVS Stane (obl);   2. + BRIGELJ Ljudmila 

SOB 28.3. 

Izlake + KOLENC Anton 

Čemšenik 
+ OBREZA Cecilija (obl), +OBREZA;   
2.+ KALOVŠEK Alojzija (obl);   
2. + DRNOVŠEK Jože (obl), Ana;   2. + BENKO Viktor 

NED 29.3. Izlake 
ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA; 2. V ZAHVALO;  
2. + MINKOVČEVE, ALEKŠEVE; 2. + BOKAL Jože 
2. + BENKO Franc, Marija;  2.+ VETERŠEK (Miklavž) 

OBVESTILA 
*Zaradi širjenja bolezni, ki jo povzroča koronavirus, bom po navodilih slovenskih 
škofov maševal zasebno po vaših namenih med tednom. Maševal bom v kraju kjer je 
napisano na Izlakah, ali Čemšeniku . 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 
*V soboto (28.3.) naj bi bilo češčenje svetega Rešnjega Telesa na Izlakah, osebno bom 
molil pred Najsvetejšim za farane IZLAK in Čemšenika 
        
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 

Glasilo župnije Izlake in Čemšenik.. Naklada 300 izvodov v samozaložbi. 


