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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 NAŠ ADVOKAT 
Jezusov prihod na Zemljo je imel en in bistven namen »Rešiti človeštvo sužnosti 
greha«. V dosedanjih pisanjih smo premišljevali o grehu in kako je nastal. Kaj je 
človeka navedlo, da ni bil poslušen Bogu, in je želel biti Bogu enak že od Raja 
naprej »…in bi postala kakor Bog, …« (1 Mz 3, 1). Človek več ni imel poti do 
Boga. Zato se je utelesil Jezus, Božji Sin, sam Bog, ki je dal sebe na Križu, 
najčistejšo daritev, da je bila dosežena sprava človeštva z Bogom Očetom. Jaz 
sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni (Jn 14, 
6). Sprašujem vas, kaj lahko vi ali jaz, ki sva grešnika narediva za svoje odrešenje? 
Lahko rečete, da ste opravili kakšno »dobro delo«, da vas to reši pred večno 
pogubo? Z Jezusovo daritvijo je bilo Bogu Očetu zadoščeno, zato je bila 
odpravljena nenehna daritev (Dan 12, 11). In mi kot ljudje nismo pri Božjem 
odrešilnem načrtu za nas naredili POPOLNOMA NIČESAR. Vse je za nas naredil 
Jezus po Bogu Očetu! Ali lahko dojamemo, kakšen milosten dar nam je dan od 
Boga? Seveda, če ga želimo, mogoče ga kdo ne želi in ne želi imeti nič z Bogom. 
Jaz ta dar želim prejeti. In prejmem ga lahko SAMO PO JEZUSU, KER JE ON EDINA 
POT, KER JE RESNICA IN JE V NJEM ŽIVLJENJE. Nobenih bližnjic in drugih možnosti 
ni, samo po NJEM! Jezus je preroku Danijelu v 6 st. p.n.š rekel Ti, Daniel, pa 
ohrani skrivnost besed in zapečati knjigo do časa, ko bo konec (Dan 12, 4). 
Knjiga preroka Danijela je sestavljena iz uvoda in iz prve knjige (2-7 poglavje, ki je 
napisano v aramejščini) in iz druge knjige (8-12 poglavje, ki je napisano v 
hebrejščini). Tako smo vso knjigo imeli pred seboj in smo jo lahko brali, a je v 
celoti nismo razumeli, ker je na zadnjem delu bil pečat Boga, ki tega ni dovoljeval. 
Ker smo ob koncu časov, je tudi ta skrivnost razkrita. In kaj je ta skrivnost? Da bo 
sodba vsakega izmed nas, živega ali že spečega v grobu izvršena v Nebesih  
Takrat so bili povzdignjeni prestoli in Staroletni se je usedel. … Sodni dvor je 
sedel in knjige so se odprle (Dan 7, 9-10). Vsako sodišče deluje tako, da je najprej 
ugotovitveni postopek – preiskava. Na osnovi dejstev se izreče sodba in ko je 
izrečena sodba sledijo posledice, torej kazen ali plačilo za krivico. Nebeški sodni 
zbor je že postavljen in knjige so odprte, knjige življenja. Vemo, da smo vsi 
grešniki Plačilo za greh je namreč smrt (Rim 6, 23). Torej bi v tem trenutku bila 
sodba za nas POGUBLJENJE. Vendar v besedah apostola Pavla Rimljanom lahko 
beremo Božji milostni dar pa je večno življenje v Kristusu Jezusu, našem 
Gospodu (Rim 6, 23). In če se vrnemo na Božje sodišče, manjka še Nekdo, nujno 
potrebujemo svojega zagovornika našega Gospoda Jezusa Kristusa Glej, skupaj z 
oblaki neba je prihajal nekdo kakor sin človekov; dospel je do Staroletnega in 
privedli so ga predenj. Njemu je bila dana oblast, čast in kraljestvo, in vsa 
ljudstva, narodi in jeziki so mu služili (Dan 7, 13-14). Sodba bo v Nebesih brez 
naše prisotnosti, ker zato ni potrebe, ker nas Jezus zagovarja po svoji Pravičnosti. 
Tako ne bomo »trgovali« z našimi dobrimi deli, ker smo jih dolžni opravljati do 
svojih bratov in sester v Kristusu, ker se to od nas pričakuje, ker izviramo iz Enega 
Stvarnika in Enega, po katerem je vse ustvarjeno. Dokler smo tu na Zemlji je še 
čas saj sami natančno veste, da bo Gospodov dan prišel, kakor pride tat ponoči 
(1 Tes 5, 2). Bodimo Bogu poslušni v Božjih zapovedih! (2 Mz 20)            Štefan 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (24.5. do 31.5.2020) 

NED 24.5. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + VRAN Milan (obl) 

Izlake 0b 10.00 + JUVAN Majda (obl) 

PON 25.5. 
Čemšenik Ob 18.00 + MIZORI Stanislava (30. dan) 

2. + ARH Marko 

TOR 26.5. 

Čemšenik Ob 18.00 + KOLENC Jože (obl), Edi, starši 

2. + BRIGELJ Ljudmila 

Podlipovica Ob 19.00 + ŠEŠLAR Marija;  2.+ MALI Angela, Žani 

SRE  27.5. Izlake Ob 19.30 ZA ZDRAVJE 

ČET 28.5. 

Čemšenik Ob 18.00 + ŠERAK Jože (obl), Ivana 

2. + STRMLJAN Vera 

Izlake Ob 19.00 + SEVLJAK Janez (7.dan) 

PET 29.5. 
Čemšenik Ob 18.00 ZA DUHOVNE POKLICE; 2.+JELŠEVAR Alojzij 

Izlake Ob 19.00 ZA TELESNO IN DUŠEVNO ZDRAVJE 

SOB 30.5. Čemšenik Ob 19.00 
+ DRNOVŠEK Ferdinand 

2. + BOKAL Edi, starše;   2.+ZUPAN Branko 

NED 31.5. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + RAZBORŠEK Ivanka (obl) 

Izlake Ob 10.00 + CUKJATI Ivan, Alojzija, SEZMANOVE 

OBVESTILA 
*V ponedeljek 25.5. bo sestanek za starše prvoobhajancev v Čemšeniku po sveti 
maši, ob 18.30 h, straši prvoobhajancev lepo povabljeni. 
*V sredo 27.5. bo ob 20 h srečanje, sestanek za starše prvoobhajancev na Izlakah po 
večerni maši ob 20 h, starši lepo povabljeni. 
* V soboto 30.5. bo v Čemšeniku ob 18.45 h, molitvenih 15 za župnijo. Povabljeni k 
molitvi.  
*Devetdnevnica pred BINKOŠTI; povabljeni, da odpremo svoja srca SVETEMU DUHU. 
Prosimo za darove Svetega Duha 
 
DOBRA DELA: +SEVLJAK Janez: 1M- družina Božič; 1M- Turnškovi (Sp. Izlake); 2M- 
Ravnikar Ivan (Sp. Izlake);  1M- Ravnikar Albin 

 

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. 
 


