
   

 

letnik IV,   št. 22;     31.5.2020 

FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 JEZUS JE MOJ GOSPOD! 
V duhovnih vsebinah se za utemeljitev neke izjave oziramo na Božjo besedo. 
Pogosto opažam, da se sicer uporabi navedba iz Pisma, a njen pomen ni enak kot 
je v Pismu zapisan. Kot primer bi navedel elektronsko sporočilo, ki sem ga prejel 
»Bog je poslal v naša srca Duha svojega Sina, ki vpije: ‘Aba, Oče!’« (Gal 4, 6). 
Stavek, ki mi je bil poslan razumem, da je Bog Oče poslal v moje srce in vsa druga 
srca Jezusovega Duha in srca vpijejo »Aba, Oče!« Seveda sem pogledal v Božjo 
Besedo in prebral naslednje Ko pa je nastopila polnost časa, je Bog poslal 
svojega Sina, rojenega iz žene, rojenega pod postavo, da bi odkupil tiste, ki so 
bili pod postavo, da bi mi prejeli posinovljenje. Ker pa ste sinovi, je Bog poslal v 
naša srca Duha svojega Sina, ki vpije: »Aba, Oče!« (Gal 4, 4-6). Sedaj sporočilo 
razumem drugače. Jezus je od Boga Očeta bil poslan na svet, rojen pod Božjim 
zakonom, da bi odkupil vse, ki spoštujejo Božje zakone. S tem, ko spoštujemo 
Božje zakone, nam Bog Oče daje dediščino, saj nas ima za svoje otroke. In ko 
postanemo Božji otroci, prejmemo Jezusovega Duha v svoja srca. In naša srca so, 
ker smo Njegovi otroci, usmerjena k Bogu Očetu. Jezus je posebej izpostavil 
pomen spoštovanja Božjih zapovedi Če me ljubite, se boste držali mojih 
zapovedi; jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal 
pri vas vekomaj: Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne 
pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas (Jn 14, 15-17). Pogoj za 
prejemanje Svetega Duha je živeti Božje zapovedi. In Jezus je obljubil, da bo 
poslal svojega namestnika, Svetega duha na Zemljo kot milostni Božji dar. Pogoj, 
da Svetega Duha spoznamo in prejmemo so Božje zapovedi Tisti dan boste 
spoznali, da sem jaz v Očetu in vi v meni in jaz v vas. 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, 20-21). In po Tretji Božji osebi po Svetem 
Duhu bomo povezani tako z Jezusom kot Bogom Očetom Če me kdo ljubi, se bo 
držal moje besede in moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri 
njem. Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed; in beseda, ki jo slišite, ni moja, 
ampak od Očeta, ki me je poslal (Jn 14, 23-24). In ker je Jezus rekel Jaz sem pot, 
resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni (Jn 14, 6), 
pomeni, da bomo prišli v nebesa zgolj in samo po Jezusu. Tudi naše prošnje bodo 
uslišane samo po Jezusu Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, 
prosíte, kar koli hočete, in se vam bo zgodilo (Jn 15, 7). Ob koncu časov bo Sveti 
Duh odpoklican in bo šel nazaj v Nebo. Angel bo z Božjim pečatom označil Božje 
ljudstvo. Takrat se bo končalo obdobje Božje milosti, ki smo ga sedaj še deležni, a 
ne za dolgo. Sodba bo končana in Jezus bo v Nebesnem svetišču končal s svojim 
delom. Jagnje bo odstranilo Sedmi pečat s Knjige in začelo se bo. Kdor dela 
krivico, naj še naprej ravna krivično, omadeževani naj se še naprej omadežuje, 
pravični naj še naprej vrši pravičnost in sveti naj se še naprej posvečuje (Raz 22, 
11). Sodba bo spisana za vse in Tisti, ki je sedèl na prestolu, pa je rekel: »Glej, 
vse delam novo!« Rekel je tudi: »Zapiši, kajti te besede so zanesljive in 
resnične!« (Raz 21, 5).                                                                              Štefan 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od31.5. do 7.6.2020) 

NED 31.5. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK IN ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + RAZBORŠEK Ivanka (obl) 

Izlake Ob 10.00 + CUKJATI Ivan, Alojzija, SEZMANOVE 

PON 1.6. 

Izlake Ob 18.00 + SLUGA Janez, Karolina (obl) 

Čemšenik Ob 19.00 Za zdravo pamet in složnost Slovencev 

2. + PUSTOTNIK Ivana 

TOR 2.6. 

Čemšenik Ob 18.00 + STRMLJAN Franc, Vera 

2. + ARH Marija, Alojz (obl) 

2. + RAVNIKAR Leopold 

Šemnik Ob 19.00  + KNEZ Barbara(obl) 

SRE 3.6. Izlake Ob 19.30 + PIKELJ Ivan (obl);  2.+ ZUPANČIČ Pavel 

ČET 4.6. 
Šemnik Ob 19.00 + VRTAČNIK Zdravko, Marija 

Čemšenik Ob 20.00 V DOBER NAMEN;   2.+ RAVNIKAR Stanka 

PET 5.6. 
Čemšenik Ob 18.00 V DOBER NAMEN;   2.+ KNEZ Frančiška 

Izlake Ob 19.00 PO NAMENU 

SOB 6.6. 

Šemnik Ob 18.00 + RAZPOTNIK Ivan (obl) 

Čemšenik Ob 19.00 
+ KRELOVE;   

2. + sestri Minka, Tonka (obl), TINČKOVI 

NED 7.6. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + KOVAČ Franc (Gambrški) 

Izlake Ob 10.00 + GROBLJARJEVE, sorodniki 

OBVESTILA 

*V ponedeljek (1.6.) priprava na krst v Čemšeniku po večerni maši (ob 19.30), krstna 
nedelja 7.6. med mašo 
*V petek (5.6.) ob 20 h priprava na krst na Izlakah, krstna nedelja 14.6. med mašo 
*Verouk za prvoobhajance (3. razred)– Izlake torek 2.6. ob 13 h 
*Verouk za prvoobhajance (3. razred) – Čemšenik četrtek 4.6. ob 17 h 
 
DOBRA DELA: +Brodar Edi: Ob pogrebu dar za Čemšeniško cerkev, 2M – Strmljan;  
+ Sevljak Ivan: 1M- Nevia Adamlje; +Zupan Ivana: 1M in dar za cerkev- Planinčevi; 
1M- Zoretovi (iz Jablane); 1M- Matko Stane z družino; 1M- soseda Fani; 3M- sosedje; 
1M- Ofarjevi; 1M- Zupan Slavko z družino 

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. 


