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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 RAČUN PROSIM! 
Boga bi lahko obtoževali, da je naš Gospod Jezus Kristus šel v Nebo in nas pustil 
tukaj same na Zemlji. Vendar je Jezus, preden je šel v Nebo obljubil in dal vam bo 
drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj (Jn 14, 16). Tudi v teh časih, ko 
se sprašujemo »Ali korona kaže na konec časov?«, je Jezus z nami. Ljudje imamo 
težavo, ker mislimo, da vse zmoremo v sebi. Za neuspehe krivimo druge tudi 
Boga. »Zakaj Bog ne posreduje?« se sprašujemo in s tem pokažemo, da bi mi 
zagotovo že kaj naredili. Je Bog počasen v svojih dejanjih? Spomnimo se Noeta. 
Ko so bili na ladji vsi, kot je Bog rekel, se en teden ni zgodilo nič. Gospod ni 
počasen glede obljube, kakor nekateri mislijo, da je to počasnost. Ne, le 
potrpežljiv je z vami, ker noče, da bi se kdo pogubil, temveč da bi vsi dosegli 
spreobrnjenje (2 Pt 3, 9). Bog bo vsakega, ki želi živeti z Njim v Božjem kraljestvu 
rešil. Če bo še eden na Zemlji, ki je pravičen, bo naredil vse, da ga reši. Spomnite 
se Lota in Sodome. Vendar če Jezus ne bo v vašem srcu ne bo nič 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). In kako naj bi zgledala ta 
ljubezen do Jezusa? Se spomnite, ko ste bili zaljubljeni v osebo vašega življenja? 
Ko niste bili razsodni, vam ni bilo mar za hrano, ko so minute, ki ste jih preštevali 
do srečanja bile dolge ure in ko se je čas ustavil, ko ste bili v njeni bližini? Ko nam 
je bila pomembna vsaka beseda, ki je bila izrečena? Se spomnite? Pa imamo 
takšno ljubezen do Jezusa? Hrepenenje, željo po pogovoru, da bi mu povedali 
vsako misel, mu izročili vsako napako, ki smo jo storili, se mu zahvalili, da je … po 
Njem vse ustvarjeno? Nimamo časa, je bedasto? In kaj potem pričakujemo od 
Jezusa, da bo »kar letal za nami«, da bomo dojeli, da samo zaradi Njega vse 
obstaja? Z grozo in strahom spremljamo več kot dva meseca vsaka poročila o 
smrtonosnem virusu. Na dan, ko pišem, po navedbi Svetovne zdravstvene 
organizacije  pripisujejo smrtonosnemu virusu 250.000 žrtev. Ne bom govoril o 
tem, v kolikih primerih so sploh dokazali, da so ti ljudje dejansko umrli zaradi 
virusa. Želim povedati, da vsako leto pojav gripe terja med 300.000-650.000 
življenj, a tega niti ne vemo. Ne bom razpredal o teorijah zarote! Želim povedati, 
da smo dobesedno »vsrkavali« vsaka poročila. Sprašujem se, zakaj tako ne 
srkamo Božje besede. Sam Jezus nam je rekel »Pisano je: Človek naj ne živi samo 
od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust.« (Mt 4, 4). Ker če bi 
tako sprejemali Božjo Besedo, bi vedeli, da bodo znamenja, ki bodo kazala na 
konec časov. Vedeli bi, kaj še vse sledi do Jezusovega drugega prihoda. Jezus je 
rekel »Znamenja bodo na soncu, luni in zvezdah. Na zemlji bo stiska med 
narodi, v zmedi zaradi bučanja morja in valov. Ljudje bodo hirali od strahu in 
pričakovanja tega, kar pride nad ves svet, kajti nebeške sile se bodo majale. In 
tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblaku z močjo in veliko slavo. Ko se 
bo to začelo dogajati, se vzravnajte in vzdignite glave, kajti vaša odkupitev se 
približuje.« (Lk 21, 28). Jezus obljublja, da se bodo pojavila znamenja, ki jih bo 
videlo vsako oko zato, da nas nebi bilo strah. Govori nam, naj se ne prepuščamo 
splošnemu mnenju (bučanje morja) in nas ne strašijo razna poročila (valovi). 
Jezusovi sledilci hodijo pokončno v veri, ker njihov Ženin prihaja.      Štefan 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (10.5. do 17.5.2020) 

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 

PON 11.5. Čemšenik Ob 19.00 + PRIMANOVE  2. + STRMLJAN Vera 
TOR 12.5. Čemšenik Ob 19.00 V ZAHVALO (J.)  2. + ARH Marko 

SRE  13.5. Izlake Ob 18.00 + JOGER Bernard (obl) 

ČET 14.5. Izlake Ob 19.00 V ZAHVALO (Z) 

PET 15.5. Čemšenik Ob 19.00 V ZAHVALO (D):  2. + BRIGELJ Ljudmila  

SOB 16.5. Čemšenik Ob 19.00 

V ČAST SV. ROKU 

2. + KLOPČIČ Franc (obl)(Sp.Ržiše) 

2. + ZUPAN Branko 

NED 17.5. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 
+ ŠTEHARNIK Martin (obl) 

2. + RAVNIKAR Leopold 

Izlake Ob 10.00 + KLJUČEVŠEK Jože (obl) 

Vrhe Ob 15.00 ZA SOSESKO 

OBVESTILA 
*Pohvala vsem skupaj, da se držimo pravil, za veliko skrbnost in odgovornost 
pri držah, ki pomagajo omejevati prenos corona virusa COVID-19. Povabljeni, 
da se še naprej držimo vseh pravil. Ker se imamo radi, in ker imamo radi tudi 
druge.  
*V nedeljo 17.5. bo ob 15 h sveta maša tudi na Vrheh pri sv. Lenartu.  
*HVALA in Bog povrni, vsem ki ste v času karantene darovali za svete maše, 
Bog Vam ohrani to navado še naprej. HVALA vsem , ki imate skrb za župnijo in 
ste župnijo tudi finančno podprli in nakazali dar za vzdrževanje župnije na TRR 
župnije Izlake in Čemšenik. Bog Vam povrni. HVALA 

Dobra dela: +Mizori Stanislava:  1M in dar za cerkev – Janovi; 1M in dar za 
cerkev – Polc Joža 

 

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. 

 


