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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 ZAKON ALI ZAPOVEDI? 
Vsak državni sistem ima svoje temelje na svoji zakonodaji. Tako je tudi v Božjem 
kraljestvu, ki ima svoje temelje na Božjih zakonih. In kot smo že omenjali so Božji 
zakoni tisti, ki so nespremenljivi. Tako ne moremo trditi, da so Božji zakoni bili 
napisani samo za Jude in da mi imamo svoje. Zadnje sporočilo, ki ga lahko 
beremo v Pismu je Vest Treh angelov. Tretji angel oznanja kaj se bo zgodilo 
tistemu, ki moli zver in kaj je obljubljeno tistim, ki hodijo za Jezusom Tu je 
stanovitnost svetih, ki se držijo Božjih zapovedi in vere v Jezusa (Raz 14, 12). 
Torej naša svetost je povezana z doslednim izpolnjevanjem Božjih zapovedi. 
Mnogokrat sem slišal, da tako ali tako ne moremo izpolnjevati Božjih zapovedi, 
ker so prezahtevne in kdo jih je sploh sposoben izpolnjevati. Potem hitro 
preidemo k zmanjševanju svojih obveznosti v veri, samo da se izognemo 
upoštevanju Božjega zakona. Večkrat sem že omenil, da Besedo z vsako izdajo 
spreminjajo, najpogosteje z razlago, da novi prevodi razlagajo Pismo drugače. 
Menim, da nas novi prevod v Razodetju 22, 14 pelje stran od pravega sporočila. 
Starejši prevodi pravijo »Blagoslovljeni so tisti, ki se držijo Njegovih zapovedi, 
ker bodo imeli pravico na drevo življenja in bodo lahko vstopili skozi vrata v 
mesto.« Menim, da je sporočilo jasno. Božji blagoslov bomo sprejeli, če bomo 
izpolnjevali Božje zapovedi in bomo po Jezusu deležni večnosti. Razodetje nam 
govori, da je mogoče izpolnjevati Božje zapovedi. Kdor govori drugače seveda 
laže. Obenem celo Boga postavljajo za lažnivca. Božji zakon ne obstaja komaj od 
takrat, ko je Jezus predal kamniti plošči z zapovedmi. Božji zakon je obstajal še 
pred Stvarjenjem. Kako vemo? Spomnimo se Luciferja, ki je bil kerub v sami Božji 
prisotnosti s posebno nalogo varovati skrinjo zaveze v Nebesih. Bil si maziljeni 
kerub, za varuha sem te postavil, bil si na sveti Božji gori, se sprehajal sredi 
ognjenih kamnov (Raz 28,14). Ognjeni kami predstavljajo angele. Kako bi lahko 
bil obsojen, če nebi že takrat obstajala Božja zakonodaja. Saj vemo, da je zavajal 
angele, da jih Božji zakoni samo obremenjujejo in utesnjujejo. S svojo prevaro je 
zapeljal tretjino angelov, ki so bili vrženi z Nebes Veliki zmaj, stara kača, ki se 
imenuje Hudič in Satan in ki zapeljuje vesoljni svet, je bil vržen na zemljo, z njim 
vred pa so bili vrženi tudi njegovi angeli (Raz 12, 9). Boj, ki je potekal v Nebesih 
se nadaljuje na Zemlji. Zmaj pa se je razjezil nad ženo in se bojeval proti 
preostalim iz njenega rodu, proti tistim, ki se ravnajo po Božjih zapovedih in 
imajo Jezusovo pričevanje (Raz 12, 19). Žena predstavlja Jezusovo cerkev. 
Vidimo, da se bo Satan spopadel s tistimi, ki se držijo Božjih zapovedi. Torej nas 
samo Zapovedi držijo v bližini Boga. Bog bo imel ob koncu časov svoje ljudstvo, ki 
se bo držalo Njegovih zapovedi in tem obljublja večno življenje. Brez Zakona ni 
greha. Kdor se namreč drži vse postave, krši pa eno zapoved, je kriv za kršitev 
vseh (Jak 2, 10). Med dvomi se nam pojavlja vprašanje ali so zapovedi zakon? Ko 
je Gospod naročil ljudstvu, da je sobota Njegov dan, posvečena Njemu, dan 
počitka, ga nekateri niso poslušali. Zato jim je rekel Do kdaj se boste branili 
izpolnjevati moje zapovedi in postave? (2 Mz 16, 28).   
Božje zapovedi so Zakon!                                                                                  Štefan 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 22.3. do 29.3.2020) 

NED 29.3. 
Izlake ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA; 2. V ZAHVALO;  

2. + MINKOVČEVE, ALEKŠEVE; 2. + BOKAL Jože 
2. + BENKO Franc, Marija;  2.+ VETERŠEK (Miklavž) 

PON 30.3. Izlake ZA ZDRAVJE NARODA 

TOR 31.1. Izlake + Starše HRIBAR, botre;   2.+ ZUPANČIČ Pavel 

SRE 1.4. Izlake + ARH Alojz, Angela, sin Lojze, sorodniki 

ČET 2.4. Izlake + ARH Jože, Zorka, sorodniki 

PET 3.4. Izlake 
+Antonija, Antonija URBANČIČ 
2. ZA ZDRAVJE 

SOB 4.4. Čemšenik VRAN Milan, LAVRIH Janez;   2.+ RAVNIKAR Branka 

NED 5.4. 
Čemšenik 

ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

2. + star. Leon, Angela, si Milan, Leon KUDER 
2. + RAZBORŠEK Jože (obl), sorodniki 

Izlake + starše, Franc, Janez DRNOVŠEK 

OBVESTILA 
* V nedeljo 5.4. je CVETNA NEDELJA; povabljeni ste da naredite domače butarice, 
(oljke ne bo moč dobiti). Butarice, zelenje bom blagoslovil pri obeh mašah, brez 
prisotnosti ljudi. Doma ste povabljeni da spremljate preko medijev (radio, TV, …) 
MOLITEV ob blagoslovu zelenja: »Molimo. Vsemogočni Bog blagoslovi prosimo to 
zelenje, znamenje življenja in zmage. Veseli bomo spremljali Kristusa Kralja, daj nam 
da bomo mogli dospeti v večni Jeruzalem. Po Kristusu našem Gospodu.« 
Pokropimo z blagoslovljeno vodo in zmolimo še Očenaš, Zdrava Marija, Slava Očetu .   
 
*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 
 
Navodila slovenskih škofov za velikonočne praznike 2020  v času epidemije 

COVID-19    Št. 94/20; Ljubljana, 24. marec 2020 

Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov je 19. marca 2020 vsem škofom 
posredovala navodila in predloge za obhajanje bogoslužja v času epidemije COVID-
19. Na osnovi omenjenega dokumenta so slovenski škofje ordinariji na 23. redni seji 
Stalnega sveta SŠK, ki je 24. marca 2020 potekala po videokonferenci, sprejeli naslednja 

navodila za obhajanje velikonočnih praznikov v Sloveniji v času epidemije: 
Radijski misijon na Radiu Ognjišče 
1. Škofje vabijo vernike, da v okviru priprave na velikonočne praznike spremljajo radijski 

misijon Radia Ognjišče, ki bo potekal od 29. marca do 4. aprila 2020. 



Cvetna nedelja, 5. april 2020 
1. Škofje bodo obhajali bogoslužje cvetne nedelje v svojih stolnicah brez navzočnosti ljudstva. 

2. Župnik obhaja v zaprti župnijski cerkvi sveto mašo, če je mogoče ob 10.00 (ko je prenos 

svete maše iz mariborske stolnice), brez navzočnosti ljudstva in brez somaševanja. Pri 

bogoslužju prebere pasijon po Mateju. Župnik naj vernike povabi k spremljanju svete maše po 

TV SLO 2 ob 10.00 oziroma k spremljanju spletnega prenosa iz župnijske cerkve. 

3. Škofje določajo, da župnik opravi blagoslov zelenja v zaprti cerkvi brez navzočnosti 

vernikov. Verniki naj doma pripravijo zelenje (npr. zelenje z vrtov, butare) in ga blagoslovijo z 

blagoslovljeno vodo. Duhovniki blagoslovljenega zelenja ne smejo deliti vernikom ali jim ga 

na določenem mestu pustiti na razpolago, saj bi pri tem lahko prišlo do okužb oziroma širjenja 

epidemije.  

4. Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1, 

predvidoma ob 11.30). 

5. Duhovniki naj po spletu, e-pošti in socialnih omrežjih župljane povabijo k darovanju za 

mašne namene in vzdrževanje župnije z nakazili na bančni račun župnije.  

( to je le del vseh navodil, katere zajamejo le do cvetne nedelje- ostalo preberete na spletni 

strani župnije Izlake in Čemšenik) 

 

Spovedovanje v postnem in velikonočnem času 

 

1. Škofje vabijo vse vernike, da v letošnjem postnem in velikonočnem času, ko je zaradi 

izrednih razmer onemogočen prejem zakramenta svete spovedi, v srcu obudijo iskreno kesanje 

ter zmolijo kesanje (Moj Bog, žal mi je …). »Kesanje morajo navdihovati nagibi, ki izhajajo iz 

vere« (KKC 1492). Papež Frančišek je med jutranjo sveto mašo 20. marca 2020 v kapeli doma 

sv. Marte v Vatikanu med pridigo spregovoril o odpuščanju grehov, ko vernik ne more prejeti 

zakramenta svete spovedi: Vem, da greste mnogi izmed vas ob veliki noči k spovedi, da bi se 

ponovno srečali z Bogom. Vendar pa mi bodo mnogi rekli: »Oče, kje lahko najdem duhovnika, 

spovednika, ker ne smem iti od doma? In jaz se želim spraviti z Gospodom, želim, da me On 

objame, da me moj Očka objame … Kaj naj storim, če ne najdem duhovnikov?« Stori to, kar 

pravi Katekizem. Zelo jasno je: če ne najdeš duhovnika, da bi se spovedal, se pogovori z 

Bogom, on je tvoj Oče, povej mu resnico: »Gospod, zakuhal sem to, to in to … Oprosti mi.« In 

prosi ga odpuščanja z vsem srcem, z molitvijo kesanja in mu obljubi: »Kasneje se bom 

spovedal, vendar zdaj mi odpusti.« In takoj se boš vrnil v Božjo milost. Če v bližini ni 

duhovnika, lahko sam pristopiš k Božjemu odpuščanju, kakor nas uči Katekizem. Pomislite: to 

je pravi trenutek, to je primeren trenutek. Dobro opravljena molitev kesanja – tako bo naša 

duša postala bela kot sneg.1 Kadar kesanje prihaja iz ljubezni do Boga, ljubljenega nad vse, se 

imenuje »popolno kesanje« (kesanje iz ljubezni). Takšno kesanje odpušča male grehe. Če 

vsebuje trdni sklep čim prej pristopiti k zakramentalni spovedi, doseže tudi odpuščanje smrtnih 

grehov (KKC 1452). 

2. Škofje določajo, da duhovniki zaradi nevarnosti širjenja okužb vernikom ne smejo 

podeljevati zakramenta sprave.  

3. Spoved po telefonu oziroma spletu ni veljavna. 

4. V primeru, ko zdravstvene ustanove (bolnišnice), dom upokojencev oziroma civilna zaščita 

zagotovijo zaščitno opremo duhovniku, lahko ta vernikom (bolnikom) v smrtni nevarnosti 

podeli zakrament bolniškega maziljenja, ki odpusti vse grehe. 

5. Škofje določajo, da glede na trenutne razmere še ne veljajo pogoji za podelitev dovoljenja 

duhovnikom za skupno odvezo. Če bi v posameznem kraju prišlo do izrazitega povečanja 

števila okuženih, se lahko lokalni župnik obrne na krajevnega škofa in ga prosi za dovoljenje 

za podelitev skupne odveze.  

                                                           
 



 

Dar posebnih odpustkov okuženim s COVID-19, družinskim članom, zdravstvenim 

delavcem in vsem, ki skrbijo za bolnike 

 

1. Apostolska penitenciarija je 19. marca 2020 izdala dekret, s katerim podeljujejo vernikom 

poseben odpustek. Da bi mogli vsi, ki trpijo zaradi Covid-19, prav v skrivnosti tega trpljenja 

ponovno odkriti »odrešujoče Kristusovo trpljenje« (prav tam, št. 30), Apostolska penitenciarija 

ex auctoritate Summi Pontificis v zaupanju v besedo Kristusa Gospoda in z duhom vere, 

upoštevajoč trenutno epidemijo, ki se širi, ter da bi zaživeli v luči osebnega spreobrnjenja, 

podeljuje dar odpustkov pod sledečimi pogoji. Popolni odpustek se podeli vernikom s 

koronavirusom, ki se po odredbi zdravstvenih oblasti nahajajo v karanteni v bolnišnicah ali na 

svojih domovih, če so v stanju nenavezanosti na kakršen koli greh in so po komunikacijskih 

sredstvih duhovno navzoči pri obhajanju svete maše, molitvi rožnega venca, križevem potu ali 

pri drugih oblikah pobožnosti ali če vsaj zmolijo vero, očenaš in se v molitvi pobožno obrnejo 

k blaženi Devici Mariji ter to preizkušnjo v duhu vere v Boga in ljubezni darujejo bratom in 

sestram z željo, da bi izpolnili običajne pogoje (zakramentalno spoved, sveto obhajilo in 

molitev po namenu svetega očeta), čim bo to mogoče. Zdravstveni delavci, družinski člani in 

tisti, ki se po zgledu usmiljenega Samarijana izpostavljajo tveganju okužbe ter pomagajo 

obolelim za koronavirusom v skladu z besedami božjega Odrešenika: »Nihče nima večje 

ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje« (Jn 15,13), bodo na enak način deležni 

daru popolnega odpustka pod istimi pogoji. Poleg tega Apostolska penitenciarija ob enakih 

pogojih ob trenutni svetovni epidemiji voljno podeljuje popolni odpustek tudi tistim vernikom, 

ki obiščejo ali počastijo Najsvetejši zakrament ali vsaj pol ure berejo Sveto pismo ali zmolijo 

rožni venec, križev pot ali rožni venec Božjega usmiljenja, da bi po posredovanju 

vsemogočnega Boga prenehala epidemija, v olajšanje vseh okuženih in za večno zveličanje 

vseh, ki jih je Gospod že poklical k sebi. Cerkev moli za tiste, ki ne morejo prejeti zakramenta 

bolniškega maziljenja in svete popotnice, in izroča Božjemu usmiljenju vse in vsakogar v moči 

občestva svetnikov ter podeljuje verniku popolni odpustek v trenutku smrti pod pogojem, da je 

pravilno pripravljen in da je običajno za časa življenja molil kakšno molitev (v tem primeru 

nadomesti Cerkev tri običajne zahtevane pogoje). Za prejem tega odpustka je priporočljivo, da 

ima vernik pri sebi razpelo ali križ (prim. Enchiridion indulgentiarum, štev. 12). 

 

Zvonjenje 

 

1. Škofje določajo, da duhovniki zvonijo ob običajnih urah tako med tednom kot ob nedeljah in 

praznikih. Vernikom naj sporočijo, da se zvoni v priprošnjo Mariji za konec epidemije. Župniki 

vsak ponedeljek z zvonjenjem ob 20.00 vabijo vernike k molitvi, ki je povezana z molitvijo 

škofov na Radiu Ognjišče. Verniki ta dan prižgejo sveče na oknih v znamenje solidarnosti z 

vsemi žrtvami epidemije. Župniki naj vernike o tem predhodno obvestijo. 
 
Msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK in ostali škofje 
 
 

ŽUPNIJSKI URAD IZLAKE IN ČEMŠENIK 
Župnik: Janez Mihelčič 
Naslov: Zgornje Izlake 2; 1411 Izlake 
Telefon: 03/5673535;  041-749540 
TRR-Izlake: DBS SI56-1913-0500-4551-691 

Uradne ure: vsak delavnik po sveti maši v 
župnišču ali po dogovoru  

E- naslov: janez.mihelcic@rkc.si 
Spletna stran: zupnija-izlake.rkc.si 
TRR- Čemšenik KBM SI56-0430-2000-
2980-018 

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


