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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 PRESENEČENJE 
V lanski oktobrski številki smo zapisali nekaj o vstajenju. Čeprav slavimo vstajenje 
Jezusa Kristusa, moramo reči, da so bili primeri vstajenja tudi pred Jezusovo 
utelesitvijo na Zemlji in tudi za njim. A vlogo Odrešitelja in Odkupitelja ima zgolj 
in samo Jezus Kristus. Nočemo pa, bratje, da ne bi vi ničesar vedeli o tem, kako 
je s tistimi, ki so zaspali, tako da se ne boste vdajali žalosti kakor drugi, ki 
nimajo upanja (1 Tes 4, 13). Tudi v Janezovem evangeliju lahko zasledimo To 
vam pišem, da boste vedeli, da imate večno življenje, vam, ki verujete v ime 
Božjega Sina (1 Jn 5, 13).  Kristjan je v pričakovanju Drugega Jezusovega prihoda. 
Jezus je pripravljal tako učence, kot nas Pazíte in bedite, ker ne veste, kdaj pride 
ta čas! Tako bo kakor s človekom, ki je zapustil svoj dom in šel na potovanje. 
Svojim služabnikom je izročil oblast, vsakemu svoje opravilo, vratarju pa je 
naročil, naj bedi. Bodite torej budni, ker ne veste, kdaj pride hišni gospodar – 
zvečer, opolnoči, ob petelinjem petju ali ob zori –,da vas ne najde spečih, če 
pride nenadoma. Kar pravim vam, pravim vsem: Bodite budni! (Mr 13, 33-37). 
Knjiga Razodetja govori o poslednjih časih in nam razkriva boj med posvetno in 
Božjo zakonodajo. Odločiti se bomo morali, ali bomo sledili Bogu, ali želimo biti 
zaznamovani z Božjim pečatom, da smo Božji otroci? V tem primeru bomo Bogu 
pokazali svojo odločitev z izpolnjevanjem Božjih zapovedi. Kdor se namreč drži 
vse postave, krši pa eno zapoved, je kriv za kršitev vseh (Jak 2, 10). Težko? 
Jezusu ni bilo težko umreti za nas, za našo odrešitev, da nam odpre vrata. In 
bomo kolebali? Se predlogo mudi, kot v priliki o desetih devicah? Mnogi pravijo, 
da je to lahko še tisoče let, ko bo prišel in če ni slučajno mislil kaj drugega. Jezus 
je pogosto povedal Vi pa pazíte; vse sem vam vnaprej povedal (Mr 13, 23). Res 
je, da nam ni povedal datuma in ure prihoda. Vendar kakšna je moč naše vere? 
Ali sami zadosti zaupamo v Jezusovo Besedo? Nam to zadošča ali želimo Boga 
preskušati? Jezus nam je povedal, kako bo ob koncu časov, kot je bilo v Noetovih 
časih. Kakršni so bili namreč Noetovi dnevi, tako bo tudi ob prihodu Sina 
človekovega. Kakor so namreč v tistih dneh pred potopom jedli in pili, se ženili 
in se možile do dne, ko je šel Noe v ladjo, in niso spoznali, dokler ni prišel potop 
in vseh odnesel, tako bo tudi ob prihodu Sina človekovega. Takrat bosta dva na 
polju: eden bo sprejet, drugi puščen. Dve bosta mleli na kamnu: ena bo 
sprejeta, druga puščena. Bodite torej budni, ker ne veste, katerega dne pride 
vaš Gospod! Vedite pa, da bi bil hišni gospodar buden, če bi vedel, ob kateri 
straži pride tat, in ne bi pustil vlomiti v svojo hišo. Zato bodite tudi vi 
pripravljeni, kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov.« (Mr 24, 37-
44). Jezus nam na primeru Noa razlaga, kako bo ob Njegovem prihodu. Do 
zadnjega večina ne bo verjela v Njegov Drugi prihod. Noe je oznanjal, da bo prišel 
potop, rotil je ljudstvo, da se spreobrne in se oprime Boga. Noe je vse svoje 
premoženje vložil v izgradnjo ladje, a so ga vsi imeli za prismuknjenca. Nihče ni 
želel poslušati Božji klic. Ga slišimo danes? Ni obredje tisto, ki vas opravičuje. 
Kakšna je vaša vez z Bogom Očetom, z Gospodom Jezusom Kristusom? Jezus je 
Beseda! Kolikokrat se je znašla Beseda, Pismo v naših rokah v času pandemije? 
Na Knjigi Življenja je samo še en pečat! Naj vas Jezus ne preseneti!      Štefan 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od5.4. do 12.4.2020) 

NED 5.4. 
Čemšenik 

ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 
2. + star. Leon, Angela, sin Milan, Leon KUDER 
2. + RAZBORŠEK Jože (obl), sorodniki 

Izlake + starše, Franc, Janez DRNOVŠEK 

PON 6.4. Čemšenik 
V čast Mariji za vse v stiski zaradi službe ali bolezni 

2.+ PUSTOTNIK Ivana;    2.+ BRODAR Edi 

TOR 7.4. Izlake V DOBER NAMEN (M);    2.+ KLOPČIČ Milan 

SRE 8.4. Izlake V ZAHVALO IN PRIPROŠNJO MATERI BOŽJI (K) 

ČET 9.4. Izlake Za nove duhovne, redovne, misijonske poklice,  

PET 10.4 
Čemšenik KRIŽEV POT 

Izlake OBREDI VELIKEGAA PETKA 

SOB 11.4 

Čemšenik (ob 12 h)- blagoslov velikonočnih jedil (sam, brez ljudi) 

Izlake (ob 15 h)- blagoslov velikonočnih jedil (sam, brez ljudi) 

Čemšenik + OCVIRK Jože; 2.+ ARH Marko; +RAVNIKAR Leopold 

Izlake 
za vse + duhovnike, ki so delovali v župniji Čemšenik 
in v župniji Izlake 

NED 12.4 
Čemšenik 

ZA FARANE ČEMŠENIKA, IZLAK 

2. + ZUPAN Franc (obl), ŠPANOVE; 2.+Brigelj Ljudmila 

Izlake + PANČUR Franc, družina BRVAR; 2.+ZUPANČIČ Pavel 

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 (Čemšenik 
ob 8h in na Izlakah ob 10 h), brez prisotnosti ljudi. Doma ste povabljeni da spremljate 
preko medijev (radio, TV, …)(spremljanje preko Facebooka-  
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  
 
*V četrtek (9.4.) je VELIKI ČETRTEK – spomin na postavitev svete maše in mašniškega 
posvečenja; (Maša bo ob 20 h)  
 
*V petek (10.4.) VELIKI PETEK – spomin na Jezusovo smrt na Križu; križev pot ob 15 

na Izlakah (brez ljudi) in zvečer obredi VELIKEGA PETKA  (ob 20 h)prebiranje pasijona 

– trpljenja Jezusa (Janezov evangelij, Jn 18, 1-40; 19, 1-42) prošnje za vse ljudi, 

češčenje križa) . Nabirka za Sveto deželo je prestavljena z velikega petka na praznik 

povišanja svetega Križa (14. september 2020).  

 
 



 
*Sobota (11.4.) VELIKA SOBOTA.  
Blagoslov velikonočnih jedil na daljavo; ob zapisani uri (Čemšenik ob 12 h, na Izlakah 
ob 15 h)  
(Škofje ordinariji določajo, da je zaradi epidemije veljaven blagoslov jedil po televiziji 
oz. radiu.. Škofje vabijo vse vernike, da pripravijo velikonočna jedila in se udeležijo 
televizijskega prenosa blagoslova velikonočnih jedil iz mariborske stolnice, ki bo na TV 
SLO 1 predvidoma ob 15.00 in 17.00.)  
 
Doma uporabite molitev: Blagoslov velikonočnih jedil 
1. V imenu Očeta, Sina, in Svetega Duha;  2. Desetka rožnega venca 
Berilo iz pete Mojzesove knjige (Mz 8, 2-3).  
Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem te je 
Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preskusil, da bi 
spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove zapovedi ali ne. Poniževal te 
je in te stradal, potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, 
da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja 
po Gospodovih ustih.  
Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51).  
Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh 
življenja. Vasi očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, 
da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od 
tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje 
sveta.  
4. Blagoslovna molitev velikonočnih jedil (po možnosti z blagoslovljeno vodo) 
Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. 
Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno 
ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po 
Kristusu, našem Gospodu. Amen. 
 
*V soboto zvečer: Velikonočna vigilija: (V Čemšeniku ob 18 h  na Izlakah ob 20 (brez 
ljudi ) Hvalnica LUČI, božja beseda ki vodi skozi zgodovina odrešenja do Kristusa (1Mz 
1, 1-31; 2, 1-2;   1Mz 22, 1-18;    2Mz 14, 15-31, 15,1;   Iz 54, 5-14;    Iz 55,1-11;   Bar 3, 
9-15. 32-38, 4, 1-4;  Ezek 36, 16-28;    Rim &, 3-11; evangelij Mt 28, 1-10;; Obnovitev 
krstnih obljub (Zahvalimo se Bogu za krst in ga prosimo, da bi čimbolj živeli iz krstne 
milosti, …. ) 
 
*Škofje vabijo k ogledu velikonočne poslanice slovenskih škofov, ki bo na TV SLO 1 na 
veliko soboto zvečer (poslanico bo predstavil škof msgr. dr. Jurij Bizjak). 
*Nedelja (12.4.) VELIKA NOČ – PRAZNIK GOSPODOVEGA VSTAJENJA 
*Vstajenjske procesije ne bo 
*Sveto mašo na praznik Gospodovega vstajenja bom imel v Čemšeniku (ob 8 h) in na 
Izlakah (ob 10 h) (brez prisotnosti ljudi.) 
 



 

*Škofje vabijo vse vernike (družine) v Sloveniji, da se ob 8.00 zberejo na 

velikonočnem zajtrku in zmolijo naslednjo molitev: 

Blagoslov velikonočnega zajtrka:   Znamenje križa. (V imenu Očeta in Sina 

in Svetega Duha);  Oče naš.   Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni 

zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj 

hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični 

skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

 

 

*Škofje vabijo vse vernike, da spremljajo prenos velikonočne svete maše iz 
mariborske stolnice (TV SLO 2 ob 10.00). 
 *Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1, 
predvidoma ob 11.35). 
 *Škofje vabijo vse duhovnike, redovnike in redovnice ter vernike, da spremljajo 
prenos papeževega blagoslova Urbi et Orbi, ki bo predvidoma ob 12.00 na TV SLO 1. 
 
BIRMA in PRVO SVETO OBHAJILO 
*Nekateri ste mi postavili vprašanje, kaj bo glede birme v obeh župnijah. Birma naj bi 
bila v soboto 25.4. – lahko rečem NE VEM; ne vemo kakšne razmere bodo za tisti dan, 
upoštevali bomo navodila vlade in Škofovske konference, Če se bodo umirile, bo 
lahko birma. Prosil bi birmance in starše, da birmanci predelajo snov do konca in se 
tako pripravijo. Če birma ne bo na ta dan, bo birma prestavljena, na čas kasneje (se 
bomo dogovorili, oziroma bo škofija določila datum 
 
*Podobna vprašanja so bila tudi glede prvega svetega obhajila (Izlake 10. 5.; 
Čemšenik 17.5.), bi odgovoril podobno. NE VEM; odvisno kakšne razmere bodo. 
Otroci – prvoobhajanci pa naredijo vsak teden eno nalogo, tudi starši se o snovi 
pogovorite z otroci. Tako, da se bodo pripravili na ta zakrament.  
 
* Za različne spodbude pojdite na spletno stran župnije Izlake in Župnije Čemšenik.  
 
 

ŽUPNIJSKI URAD IZLAKE IN ČEMŠENIK 
Župnik: Janez Mihelčič 
Naslov: Zgornje Izlake 2; 1411 Izlake 
Telefon: 03/5673535;  041-749540 
Spletna stran: zupnija-izlake.rkc.si 
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-cemsenik.si 
TRR- Čemšenik KBM SI56-0430-2000-
2980-018 

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

 


