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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 DAN, KO PRIDE! 
Kristjani moramo biti glasniki drugega prihoda našega Gospoda Jezusa Kristusa. 
Jezus je govoril Hodíte, dokler imate luč, da vas ne zajame tema. Kdor hodi v 
temi, ne ve, kam gre (Jn 12, 35). Jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo 
hodil v temi, temveč bo imel luč življenja (Jn 8, 12). Ko nam je Jezus govoril, da je 
On luč sveta in če bomo hodili za Njim, bomo vedeli, kam gremo. Kot če 
potujemo in na zemljevidu ali navigacijskih napravah določimo cilj, moramo 
podati informacijo, kam želimo prispeti. A Jezus govori tudi o temi in ko smo v 
temi ne vemo, kam gremo. Ko smo v temi zagotovo ne gremo v pravi smeri, saj 
naša smer naj bi bila Večnost v našem Gospodu. Torej obstaja resna nevarnost, 
da je ne bomo deležni. Se tega zavedamo? Ker je velik dan GOSPODOV in silno 
strašen, kdo ga bo prestal! (Joel 2, 11). Menite, da bi nas prerok strašil, če ta 
nevarnost ne preti? Ker so prestopali mojo zavezo in se uprli moji postavi (Oz 8, 
1). Menite, da napisano velja za Jude? Gorje vam, ki hrepenite po dnevu 
GOSPODOVEM! Čemu vam bo dan GOSPODOV? Tema bo in ne luč: Kakor 
človek, ki beži pred levom, pa ga naskoči medved, pride domov in se z roko 
nasloni na steno, pa ga piči kača. Mar ni dan GOSPODOV tema in ne luč, mrak 
brez svetlobe v njem (Am 5, 18-20). Zmedeno napisano? Prerok opozarja, da brez 
prave vere in hoje za Jezusom se nima smisla veseliti Njegovega drugega prihoda. 
»GOSPOD ne more storiti nič dobrega in nič hudega!« (Sof 1, 12). Kaznoval bom 
svet za njegovo hudobijo, krivičnike za njihovo krivdo, uničil bom napuh 
prevzetnih, ponižal bom ošabnost nasilnih (Iz 13, 11). Niti njihovo srebro niti 
njihovo zlato jih ne bo moglo rešiti na dan GOSPODOVE jeze (Sof 1, 18). Gospod 
po prerokih napoveduje težke čase. Tudi zdaj, govori GOSPOD, se obrnite k meni 
z vsem svojim srcem, s postom, z jokom in žalovanjem; pretrgajte svoja srca, ne 
svojih oblačil. Vrnite se h GOSPODU, svojemu Bogu, kajti milostljiv je in 
usmiljen, počasen v jezi in bogat v dobroti in se kesa hudega (Joel 2, 12-13). 
Pomembno nam mora biti, in zavedati se moramo konca časov, da smo resnično 
tik pred tem. Če imamo to dejstvo pred očmi, bi si toliko bolj prizadevali 
izpolnjevati besede zaveze Preklet bodi vsak, kdor ne posluša besed te zaveze 
(Jer 11, 3). Vem, da boste rekli, kot so učenci Trda je ta beseda. Kdo jo more 
poslušati? (Jn 6, 60). Jezus s svojo Besedo zareže ostro in globoko 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). Bojim 
se, da Resnice ne bomo in je tudi ne želimo sprejeti. Bolj vsečne so nam stvari, ko 
se nas hvali in treplja. DA živimo v navidezni resničnosti, v domišljiji. Prišel bo 
namreč čas, ko nekateri ne bodo prenesli zdravega nauka, ampak si bodo po 
svojih željah poiskali veliko učiteljev, ker hočejo ustreči svojim ušesom (2 Tim 4, 
3). Zagotovo vam ni bilo prijetno, ko vam je nekdo povedal resnico. Vsi raje 
poslušamo, ko nas trepljajo in se sprenevedajo. Ušesa bodo obračali proč od 
resnice in zabredli v bajke (2 Tim 4, 4). Posebej smo prepričani o svoji veri, o 
kateri se ne želimo pogovarjati in preučiti, kaj delamo narobe. Vedimo En 
Gospod, ena vera, en krst (Ef 4, 5)                                                                  Štefan 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (17.5. do 24.5.2020) 

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 

PON 18.5. 

Čemšenik Ob 18.00 + KRELOVE, MIZORI Mari 

2. + PUSTOTNIK Ivana 
Izlake Ob 19.00 POLJSKA (Prošnji dan) 

TOR 19.5. 

Izlake Ob 19.00 + KOLENC Marija, Magdalena 

2. + ZUPANČIČ Pavel 

Čemšenik Ob 20.00 ZA ZDRAVJE 

SRE  20.5. Izlake Ob 19.30 V ZAHVALO ZA SREČEN POROD 

ČET 21.5. 

Čemšenik Ob 18.00 + KALOVŠEK Karel (obl);     

2. + RAVNIKAR Stanka 

Izlake Ob 19.00 + ZAJC Pepca, Franc 

PET 22.5. Izlake Ob 19.00 
+ Franc, Jože SMRKOLJ, Filip, star. POVIRK 

2. + KLOPČIČ Milan 

SOB 23.5. Čemšenik Ob 19.00 
+ DROLC Ivan, Joži (obl) 

2. + BRODAR Edi 

NED 24.5. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + VRAN Milan (obl) 

Izlake Ob 10.00 + JUVAN Majda (obl) 

OBVESTILA 
*V ponedeljek, v torek, v sredo so prošnji dnevi pred praznikom Vnebohoda. Pri 
mašah kjer so napisane, bomo prosili vse svetnike za pomoč, za varstvo in prosili 
bomo za pravo vreme, lepo povabljeni.  
*V četrtek (21.4.) je praznik Gospodovega vnebohoda, maša v obeh župnijah.  
*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.  

 

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 

 


