
   

letnik IV,   št. 15;     12.4.2020 

FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV ZA VELIKO NOČ 
 
Bratje in sestre! 
»V nedeljskem jutru, v zori zlati, 
nastal nenadno je potres. 
In angel Božji, sel krilati, prišel iz svetih je nebes. 
Nagrobni kamen dvigne preč,   Zveličarja ni v grobu več!    Aleluja, aleluja!« 
Tako opeva Gospodovo vstajenje naša ljudska pesem. Evangelist Matej pa ga opisuje 
z besedami: »In glej, nastal je velik potres, kajti angel Gospodov je prišel iz nebes. In 
je pristopil ter odvalil kamen in je sédel nanj!« Kamen, ki je našega Gospoda držal 
zaprtega v temnem grobu, je z njegovim vstajenjem postal njegov kraljevski prestol: 
»Kajti zakraljeval je naš Gospod, Bog Vsemogočni! Veselimo in radujmo se in dajmo 
mu čast, zakaj prišla je svatba Jagnjetova in njegova zaročenka se je pripravila!« Dragi 
bratje in sestre! Vsem želim globoko doživetje in izkustvo vstajenja našega Gospoda 
in Zveličarja Jezusa Kristusa. Kakor kliče apostol Pavel: »Vzdrami se, ki spiš, in vstani 
od mrtvih in razsvetlil te bo Kristus!« (Ef 5,14). Letošnja velika noč je zaznamovana s 
posebno preizkušnjo svetovnih razsežnosti: Čestitam vsem strokovnim službam in 
civilnim oblastem in se jim zahvaljujem za izjemne napore, s katerimi preprečujejo in 
omejujejo širjenje hude nadloge. V varstvo nebeškega Očeta se izročamo s 
psalmistom: »Zato se ne bojimo, tudi ko se zemlja trese in se gore rušijo v osrčje 
morja« (Ps 46,3). Naj se tudi med nami uresničuje Pavlov izrek: »Tistim, ki Boga 
ljubijo, vse pripomore k dobremu!« (Rim 8,28). Kakor se naše telo vsako jutro prebudi 
in zakorakamo v nov dan, tako naj se, morda po dolgem času, za veliko noč prebudi 
naš duh in se požene v prihodnost, v bližnjo in daljno prihodnost, novim bojem in 
zmagam naproti. Gospod nas vabi: »Jaz sem svet premagal!« (Jn 16,33). Enako 
voščim tudi bratom evangeličanom in bratom pravoslavnim. Pozdravljam tudi vse 
predstavnike drugih verstev. Pozdravljam vse in utrujene in preskušane; pozdravljam 
vse zamejce in izseljence: Tudi priljubljeni velikonočni obredi in običaji naj utrjujejo 
vašo pripadnost Cerkvi in krepijo vašo povezanost z rojaki: Sveta velika noč, bodi nam 
vsem v pomoč! Aleluja! 
V imenu škofovske konference: msgr. dr. Jurij Bizjak koprski škof 

  
Voščilu slovenskih škofov se pridružujem tudi sam, vsem faranom obeh 
župnij, Čemšenika in Izlak, želim Blagoslovljeno VELIKO NOČ, naj Vstali 
Gospod podeli obilo blagoslova, miru, poguma, veselja, ljubezni, dobrote, 
vsega dobrega….. želi Vaš župnik Janez 
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ČVRSTI V RESNICI 
Verjetno se vsem zdi, da so časi nenavadni. Podobnega primera se nihče ne 
spomni. Večino življenja je obstalo, a nam ni hudega, živimo. Tudi v takšnih 
razmerah znamo pokazati, da smo bratje in sestre v Kristusu. Znamo pomagati 
drug drugemu Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi 
dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan 
sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k meni (Mt 25, 35-36). 
Posledice stanja se bodo v družbi čutile še dolgo. Tako ekonomske, socialne kot 
tudi politične. Sam menim, da svet ne bo več nikoli takšen, kot je bil pred 
mesecem dni. Jezus nas je učil, da moramo biti poslušni tako državi, kot tudi 
Bogu »Dajte cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega!« In zelo so 
se mu čudili (Mr 12, 17). Tudi danes se ljudje čudijo, ker so pozvani k 
poslušnosti tako posvetnih kot Božjih zakonov. Najraje bi odrinili posvetne 
zakone, ker so nam najbolj v spotiko, a Jezus nas tako ni učil. Ko opazujem 
elektronska sporočila, ki se pojavljajo na socialnih omrežjih ali po elektronski 
pošti, vedno več ljudi meni, da se nam vse to dogaja, ker smo Bogu obrnili 
hrbet, ker smo ga zrinili iz šol, javnega življenja. In vse bolj je čutiti gibanja, ki 
spodbujajo, da bi se takšen ali drugačen zakov vpeljal za spoštovanje Boga. 
Spomnimo se izvoljenega ljudstva, ko je prišlo v obljubljeno deželo. Kaj kmalu 
so pozabili, da jih je Bog izpeljal iz egiptovskega suženjstva. S čudežem jih je 
prepeljal skozi Rdeče morje. Več kot dva milijona ljudi je Bog vsakodnevno 
hranil zjutraj z mano in zvečer s prepelicami. Vsak petek so prejeli dvojno 
količino, da jim je zadostovalo za soboto, da so lahko častili Gospodov dan, dan 
Stvarjenja. In hrana se takrat ni pokvarila. Bog jih je ves čas varoval pred 
sosednjimi narodi, ki so častili druga božanstva. In če je bilo potrebno, je ves 
narod iztrebil, da je očuval svoje ljudstvo. Vendar je izbrano ljudstvo kmalu 
pozabilo na svojega Boga, na Jezusa. Bog se je odmaknil od ljudstva, ki je padlo 
v roke babilonskemu vladarju Nebukadnezarju. Zakaj vse to izpostavljam? Ker 
ko se je izvoljeno ljudstvo vrnilo s sužnosti po razpadu Babilona, si je 
vzpostavilo preko 400 zakonov, kako naj spoštujejo soboto. »Da se jim 
suženjstvo nikoli nebi ponovilo!« A je Bog to želel od svojega ljudstva? Ljudstvo 
si je predpisalo, da celo ne sme zaužiti jajca, ki ga je kokoš znesla v soboto. Zato 
so starešine in pismouki spraševali Jezusa Zakaj tvoji učenci prestopajo izročilo 
starih? (Mt 15, 2).  Tudi sam Jezus je v soboto na Gospodov dan zdravil ljudi s 
kroničnimi obolenji. Vsi ti ljudje bi zagotovo lahko bili ozdravljeni med tednom. 
Zato so bile starešine in pismouki jezni na Jezusa, ki je ljudi ozdravljal v soboto 
na Gospodov dan rekoč Ali se sme v soboto delati dobro ali zlo, življenje rešiti 
ali uničiti? (Mr 3, 4; Lk 6, 9). Jezus nam je tako povedal, da ko je na tehtnici 
spoštovanje posvetnih predpisov ali Božjih zakonov, da se spoštuje Božje 
zakone. Obenem je želel povedati, da je sobota dan, ki je blagoslovljen in 
posvečen. Dan, ko lahko od Boga pričakujemo milostne darove. Bog želi in od 
nas pričakuje, da bomo spoštovali Njegove zapovedi. In sobota je Jezusov dan, 
dan na katerega je Jezus dal svoj pečat. Vemo, da Jezus ni vstal iz groba na 
soboto. Zakaj se to ni zgodilo v soboto? Pokopan je bil in tretji dan je bil 
obujen, kakor je v Pismih (1 Kor 15, 4). Zakaj ni vstal že v petek ponoči? Človek 
odhaja k svojemu opravilu, na svoje delo do večera (Ps 104, 23). Jezus je bil 
poslušen Zapovedim Vsako kraljestvo, ki se razdeli zoper sebe, bo opustošeno 
in nobeno mesto ali hiša, ki sta zoper sebe razdeljena, ne bosta obstala. (Mt 
12, 25). Zato je prišlo do Jezusovega vstajenja prvi dan v tednu ob svitu. 
Vstajenja so se dogajala pred Jezusovo utelesitvijo na Zemlji in tudi po 
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njegovem odhodu v Nebo. Njegovo vstajenje pomeni zmago nad smrtjo in naše 
ponovno upanje v večno življenje. Vendar menim, da pogosto ne vidimo 
prizadevanje Boga od začetka Stvarjenja. Celo od trenutka, ko je bil Jezus rojen 
iz Boga Očeta pred vsemi veki, ki je po Njem vse ustvarjeno. Človek je bil 
ustvarjen v prisotnosti vseh Treh Božjih oseb. Se zavedamo, koliko je človek 
pomemben Bogu? Čeprav je Bog namenil vso svojo ljubezen človeku, je človek 
šel stran od Boga. A Bog ni obupal. Sestavil je načrt, ki ga lahko vidimo, ko 
prebiramo Staro in Novo zavezo. Bog nikoli ni obupal nad človeškim rodom. 
Bog se ni odločil, da bi vse uničil in začel znova. Bog vedno prebira zrno od 
plevela. V nemogoči situaciji, ko je Kajn pokončal Abela, je Bog videl rešitev. 
Navidezno bi rekli, da se je Bog uštel. A v Noetu in njegovih sinovih z družinami 
je videl novo priložnost, kot ga je videl v trdosrčnem ljudstvu, ki ga je odbral za 
svoje. Nemalokrat so mu obrnili hrbet. Bog je izvoljeni narod kalil in naproti mu 
je v spodbudo pošiljal preroke, ki naj bi ljudstvo spodbujali, da ne bi izgubili 
upanja. Tudi svojega edinorojenega Sina jim je poslal, ki ga niso sprejeli. Jezus 
je moral umreti na Križu kot neomadeževano Jagnje, kot edina možna in 
popolna brezgrešna daritev, ki je človeštvo spravila z Bogom. Saj so vsi grešili 
in so brez Božje slave (Rim 3, 23). In samo Jezus je luč Bog je luč (1 Jn 1, 5). In 
samo Jezus je Veliki duhovnik Tako tudi Kristus ni sam sebe poveličal, da je 
postal véliki duhovnik, ampak ga je poveličal tisti, ki mu je rekel: Ti si moj sin, 
danes sem te rodil (Heb 5, 5). In kot Veliki duhovnik v nebesnem svetišču 
odpušča naše grehe, saj nam jih samo Jezus lahko odpušča. Zaradi Jezusove 
milosti bomo pred Bogom Očetom sijali brez greha, ker bomo odeti v sijaj 
Njegove pravičnosti. Kmalu bo nastopil zadnji trenutek, ko se bomo morali 
odločiti, ali želimo prejeti žig zveri (Dosegla je, da so si vsi, mali in véliki, 
bogati in reveži, svobodni in sužnji, morali dati vtisniti na desnico ali na čelo 
žig (Raz 13, 16)), ali Božji pečat (Nato sem videl drugega angela, ki se je 
vzpenjal od sončnega vzhoda in je imel pečat živega Boga (Raz 7, 2)).  Ker če 
želimo prejeti Božji pečat, moramo živeti po Božjih zapovedih (2 Mz 20). 
Odločiti se bomo morali kdo je naš pravi Bog. Zveni prismuknjeno? Vem, da bi 
vsi v en glas zaklicali »Mi imamo Troedinega Boga, Jezus je naš Bog!« Ja, 
vendar Boga ne boste prepričali z vzklikanjem in zunanjim dokazovanjem. Saj 
vaš nebeški Oče ve, … (Mt 6, 32), Oče je vseveden, tudi Jezus vse ve za 
vsakega. Ne potrebujejo nobenih dokazov. Nastopa namreč čas, da se sodba 
začne v Božji hiši. Če pa se začne najprej pri nas, kakšen bo šele konec tistih, 
ki se ne pokoravajo Božjemu evangeliju! In če se pravični komaj reši, kje se bo 
pokazal brezbožnež in grešnik? (1 Pt 4, 17-18). Kaj je Božji evangelij? Se še 
spomnimo? Res je, da človek ne ve, kdaj bo Jezusov drugi prihod. Vendar nam 
dogodki iz Pisma govorijo, da smo pri koncu. Prihajajo časi, ko bomo morali biti 
trdni v veri. Ko bomo morali vedeti, kaj je vera v Boga. Ko bomo izpolnjevali 
Božje zapovedi. Naj vas nihče ne vara na kakršen koli način. Kajti prej mora 
priti odpad in se razodeti človek nepostavnosti, sin pogube.  Ta se bo uprl in 
se povzdignil nad vse, kar se imenuje Bog ali uživa Božje čaščenje, tako da se 
bo celo usedel v Božje svetišče in se razkazoval, da je Bog (2 Tes 2, 3-4). Zato 
moramo biti neomajni, da se v svojih dušah ne boste utrudili in omagali (Heb 
12, 3). Verjemite Resnici! V nasprotnem Bog pošilja delovanje blodnjave, da 
verjamejo láži: tako bodo obsojeni vsi, ki niso verjeli resnici, temveč so 
pritrjevali krivičnosti (2 Tes 2, 11-12). In tem, ki ne verjamejo Resnici bo Smrt 
na Križu našega Gospoda Jezusa Kristusa postala nepomembna! Štefan 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od5.4. do 12.4.2020) 

NED 12.4. 
Čemšenik 

ZA FARANE ČEMŠENIKA, IZLAK 

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

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

PON 13.4.  
Čemšenik 

+ OBREZA Frančiška (obl), starše 

2. + POLC Jože;  2.+ KNEZ Frančiška (30 dan) 

Izlake + LAZAR Franc (obl), ŠEVERKAR Pavla 

TOR 14.4. Izlake + KNEZ Stanislava (obl), Janez, sorodniki 

SRE 15.4. Izlake Za zdravje v družini Kralj, Ravnikar, Ključevšek 

ČET 16.4. Izlake + LEBAR Jože(obl), starši, sorodnike 

PET 17.4. Čemšenik + KUDER Fani (obl), KUDROVE 

SOB  18.4. Čemšenik V ZAHVALO IN PRIPROŠNJO 

NED 19.4. 
Čemšenik ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA  

Izlake + ZUPANČIČ Pavel, Andrej, starše 

OBVESTILA 
* 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 
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