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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 STRAH 
Strah je pogosto povezan z negotovostjo, z nemočjo, ko ne vemo kaj se bo 
zgodilo, ko smo pred preskušnjo. Zase lahko rečem, da ko me je bilo strah, sem 
se opiral na lastne sposobnosti. Trepetal sem in »junaško« tehtal vse do 
dogodka, kaj naj naredim. In ko je vse bilo mimo? Neglede na izid dogodka je 
strah izginil. Tako se dogaja, ko se opiram na lastne moči. Negotovost je odraz 
naše trdnosti v veri. Našega zaupanja v Resnico. Ker smo zaslepljeni s seboj, s 
svojimi spodobnostmi reševanja situacij, odrinemo Boga iz našega življenja. Jezus 
je rekel In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta (Mt 28, 20). Uvidel sem, 
da če imam čvrsto vero v Troedinega Boga, da ni prostora za strah. Človek, ki ima 
neomajno vero v Jezusa ne more poznati strahu. Lahko bi rekli, da je strah 
pokazatelj našega oddaljevanja mogoče še bolje oddaljenosti od Boga! Zakaj? Ker 
se ne oprimemo Resnice, Božje besede! Beseda bi nam razodela Božje veličastvo, 
kako Bog deluje. Še več, ko bi se ozrli v preteklost bi spoznali veličastvo Božjega 
posredovanja za svoj izbrani narod na vsakem koraku. To bi nam morala biti 
opora, kot je Jezus rekel Že zdaj vam povem, preden se zgodi, da boste, ko se bo 
zgodilo, verovali, da jaz sem (Jn 13, 19). A nezaupanje tudi danes zakriva našo 
vero. Jezus je sicer sam izpričal, da prerok ne uživa časti v svojem domačem 
kraju (Jn 4, 44). Kljub temu, da nas je učil, še vedno delamo kot drugi 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). Sicer redko, a 
vendar zasledimo koga, ki je bil kot stotnik, ki je veroval v Jezusa »Povem vam: 
Niti v Izraelu nisem našel tolikšne vere.« (Lk 7, 9). A velika večina ravna kot 
vojaki, ki so stražili Jezusa »Resnično, ta je bil Božji Sin!« (Mt 27, 54). In kljub 
vsemu danes dvomimo. Dvomimo, da bo Drugič prišel, iščemo nekakšne svoje 
»razlage in zadovoljstva« svoje poti k Bogu, čeprav je Jezus jasno povedal »Jaz 
sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni (Jn 14, 
6).  Raje se držimo šeg in navad češ »Tako so delali naši očetje in dedki, tako 
bomo tudi mi!« Moram reči, zelo načelno! Tudi za ceno, da gremo stran od Boga? 
Preprosto ne zanima nas, kaj nam Bog govori. Že takrat je Jezus opozarjal »Lepo 
zametavate Božjo zapoved, da se držite svojega izročila! (Mr 7, 9). Ni važno, kaj 
Bog naredi. Ko gre za tradicijo, jo preprosto potisnemo v ospredje. Je naš malik! 
Tudi svoje sobote sem jim dal, da bi bile znamenje med menoj in njimi in bi 
spoznali, da jih jaz, GOSPOD, posvečujem (Ezk 20, 12). A jih ne bomo sprejeli, ker 
se tako dela od vekomaj. Vseeno nam je, da Ta pa je za grehe daroval eno samo 
žrtev in za vekomaj sédel na Božjo desnico (Heb 10, 12). Ni nam pomembno Z 
eno samo daritvijo je torej za vselej naredil popolne tiste, ki so posvečeni (Heb 
10, 14). Tudi se požvižgamo na izjavo, ki jo je Jezus povedal učencem Odslej ne 
bom več pil od tega sadu vinske trte do tistega dne, ko bom z vami pil novega v 
kraljestvu svojega Očeta (Mt 26, 29). Streznilo nas bo komaj Tedaj se je odprlo 
Božje svetišče, ki je v nebesih, in v svetišču se je prikazala skrinja zaveze. In 
nastali so bliski in glasovi, gromi in potres ter silovita toča (Raz 19, 11). Vendar 
takrat bo vsega konec, ker bo sodba izrečena.   Štefan 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 19.4. do 26.4.2020 ) 

NED 19.4. 
Čemšenik ZA FARANE ČEMŠENIKA, IZLAK 

Izlake + ZUPANČIČ Pavel, Andrej, starše 

PON 20.4. 
Čemšenik + PIRNAT Jožefa (obl) + PIRNATOVE 

2. + PUSTOTNIK Ivana 

TOR  21.4. 
Čemšenik + NOVAK Franc (Mlakarjev oče) 

2. + STRMLJAN Vera 

SRE 22.4. 
Izlake + GRABNAR Ema, Ivan 

2. + ZUPANČIČ Pavel 

ČET 23.4. 
Izlake V ČAST SV.JURIJU ZA ŽUPNIJO;   + Ana PELEGRIN 

JESENŠEK, starše Majda, Drago BREČKO 

PET 24.4. Čemšenik  ZA SREČNO ZADNJO URO; 2.+ BRIGELJ Ljudmila 

SOB 25.4. Čemšenik + ARH Marko ;   2.+ RAVNIKAR Stanka 

NED 26.4. 
Čemšenik 

ZA FARANE ČEMŠENIKA, IZLAK; 2.+ RAVNIKAR 
Leopold;   V ZAHVALO in za KOVAČEVE 

Izlake (10h + DROLC Frančiška, Slavko, KNEZ Franc 

OBVESTILA 
*PRAZNIK SVETE BIRME bo prestavljen, Kdaj bo birma se bomo dogovorili in uskladili 
datum, škofija in starši birmancev…  
* PRAZNIK PRVEGA SVETEGA OBHAJILA: Zaenkrat ostaja to odprto, a velika verjetnost, da 
bo prestavljen na kasnejši čas – vse v dogovoru s starši prvoobhajancev 
*Maše darujem v kraju kjer je napisano (običajno zvečer okoli 19 h), povabljeni domači, 
sorodniku, da ste v duhu povezani, ali pa mašo spremljajte preko radia OGNJIŠČE.  

 
DOBRA DELA: +ZUPAN Branko: Dar za cerkev – sosedje; Bokal Fani; 1M- Zore Majda 
(Jablana); 1M- Matko Stane z družino; 1M- Zupan Slavko z družino; 1M- Kajbič Jani; 1M- 
Bokal Fani; 1M- Planinčevi; 1M- Proštovi, Golobarjevi; 1M- Ofarjevi;  +RAVNIKAR Leopold: 
1M- Ržišnikovi, 1M in dar za cerkev- Bokal Stane; 1M- sin Franci; 1M in dar za cerkev- 
Jelševar Franci, Joži; 1M- hči Marina, 2M-vnukinja Lana z Markom; 2M- Marčunovi; 1M- 
Arh Marjana, Aleš; 1M- Ravnikar Jože (Izlake); 1M- Lojzi Ravnikar z družino (Trbovlje); 1M- 
Ravnikar Janez, Bojana; 1M- Grivčevi; 1M- sestrična Ivanka; 1M- sosed Peter Zupan; 1M- 
Klopčičevi – sosedje; 1M in dar za cerkev- družina Polc Roman, Marta; +BRODAR Edi: 4M- 
brat Stane, Krelovi;  

 
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. 

 


