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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 KAM? 
Pismo je mnogim nekakšna skrivnost, misterija. A podobno, kot najprej gremo v 
osnovno šolo in preko srednje šole pridemo na fakulteto, je podobno tudi v veri. 
Postopno jo moramo izgrajevati, da jo izgradimo. Pogosto slišim odgovor »Saj je 
ne razumemo! Zakaj je napisana tako nerazumljivo?« Beseda je napisana 
brezčasno in je zapis vse človekove zgodovine do Drugega Jezusovega prihoda do 
konca časov in kako bo, ko ne bo greha. Resnično, resnično, povem vam: Kdor 
posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje in ne 
pride v obsodbo, temveč je prestopil iz smrti v življenje (Jn 5, 24). Vsak, kdor 
posluša Očeta in se mu da poučiti, pride k meni (Jn 6, 45). Vendar Božja beseda 
je namreč živa in dejavna, ostrejša kakor vsak dvorezen meč in zareže do ločitve 
duše in duha, sklepov in mozga ter presoja vzgibe in misli srca (Heb 4, 12). 
Razkriva nam resnico, ker Beseda je Jezus in Jezus je Resnica Mi pa smo od Boga 
in vsak, kdor pozna Boga, nas posluša. Kdor pa ni od Boga, nas ne posluša. Po 
tem spoznavamo duha resnice in duha blodnje (1 Jn 4, 6). Po tem spoznavamo 
ali hodimo z Jezusom ali ne, če smo od Boga ali nismo. Če nismo, Pisma ne bomo 
razumeli! Vem, grozljivo! To je dvorezen meč, ki zareže do BISTVA DUŠE! Vendar 
ko Mu dopustimo, da zareže, vznikne UPANJE! Upanje za spreobrnitev, za rojstvo 
od zgoraj »Resnično, resnično, povem ti: Če se kdo ne rodi od zgoraj, ne more 
videti Božjega kraljestva« (Jn 3, 3). Vendar Jezus pravi Nihče ne more priti k 
meni, če ga ne pritegne Oče, ki me je poslal, in jaz ga bom obudil poslednji dan 
(Jn 6, 44). Ja, zopet se ponavljam, ampak to ponavljanje je kot krik »Ustavite se! 
Razmislite! Ali ljubite Jezusa?« Če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi (Jn 
14, 15). Katere so Jezusove zapovedi? Tudi na njih sem večkrat opozoril 2 Mz 20! 
in nadaljuje Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi; kdor pa me ljubi, 
tega bo ljubil moj Oče, in tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodel (Jn 14, 21). Saj 
edina pot je Jezus Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu 
drugače kot po meni (Jn 14, 6). Odkrito povem, da ko to pišem na soboto, na 
Gospodov dan, dan, ki ga je Bog blagoslovil in posvetil, jokam! Jokam, ker z grozo 
dojemam, kakšen davek bo greh terjal. Ena in edina pot je Jezus! Ni druge poti! 
Jezus je rekel Laže gre namreč kamela skozi šivankino uho, kakor bogataš pride 
v Božje kraljestvo (Lk 18, 25). Ni mišljeno, da bodo samo reveži v raju. Posvetne 
stvari nam lahko zameglijo um, nam speljejo misli stran od bistva, stran od 
Jezusa. Ne dovolite, da vam vzamejo Jezusa! Bog je nespremenljiv in Beseda kot 
tudi Zapovedi so  nespremenljive! Ko Bog Oče ali naš Gospod Jezus Kristus nekaj 
reče, potem je to nespremenljivo za zmeraj, ker prihaja od Boga! Jezus pravi 
Verujete v Boga, tudi vame verujte! (Jn 14, 2). Mar ne veruješ, da sem jaz v 
Očetu in Oče v meni? Besed, ki vam jih govorim, ne govorim sam od sebe; 
ampak Oče, ki ostaja v meni, opravlja svoja dela. Verujte mi, da sem jaz v Očetu 
in Oče v meni; če pa tega ne verujete, verujte zaradi del samih (Jn 14, 10-11). 
Jezus je s telesom šel v nebo. Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet 
prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. Jezus verjetno v 
Nebesih nima gradbenega podjetja, ampak nas v Nebesnem svetišču očiščuje 
grehov, ki mu jih izročimo. In nam tako pripravlja prostor za Večnost.       Štefan 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (3.5. do 10.5.2020) 

NED 3.5. 

Čemšenik  ZA FARANE ČEMŠENIKA, IZLAK 

2. + BRIGELJ Ljudmila 

Izlake  SMRKOLJ Jože, Franci, sorodnike 

PON 4.5. 
Izlake Ob 19.00 V čast sv. Florjanu za žive in pokojne 

gasilce 

TOR 5.5. Čemšenik Ob 19.00 V ZAHVALO;   2.+ RAVNIKAR Stanka 

SRE 6.5. 
Izlake Ob 18.00 V DOBER NAMEN (M);  2.+ ZUPANČIČ 

Pavel 

ČET 7.5. Izlake Ob 19.00 V ZAHVALO (A);    2.+ KLOPČIČ Milan 

PET 8.5. Izlake Ob 19.00 V DOBER NAMEN, ZA ZDRAVJE 

SOB 9.5. Čemšenik Ob 19.00 
+ DRNOVŠEK Ferdinand (30. dan) 

2. + KNEZ Frančiška 

NED 10.5. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + KLOPČIČEVE, Poglajen Marija 

Izlake Ob 10.00 V DOBER NAMEN 

OBVESTILA 
*Navodilo slovenskih škofov za vzpostavitev javnega bogoslužja v slovenskih 
cerkvah v času epidemije COVID-19, si preberite na spletni strani župnije 
Izlake, Čemšenika, ali pa v cerkvi. Navodila je potrebno upoštevati. Hvala za 
sodelovanje in razumevanje. 
*Praznik Prvega svetega obhajila bo v  obeh župnijah prestavljen na kasnejši 
čas. Kdaj ga bomo imeli, se bomo dogovorili in ko bodo razmere čimbolj 
ugodne.  
*V ponedeljek 4.5. je god sv. Florjana, zavetnika gasilcev in gasilk. Maša 
njemu v čast bo na Izlakah ob 19 h. Gasilci lepo povabljeni. Prva javna maša po 
karanteni v župniji. Upoštevajte navodila slovenskih škofov.  
*VEROUK: marsikateri ste spraševali glede verouka, verouk bo, ko bo tudi 
pouk v šoli. Otroci – veroukarji naj skušajo narediti naloge v delovnem zvezku 
do konca.  
 

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. 


