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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 SVATOVSKA OPRAVA 
Jezus jim je spet spregovoril v prilikah. »Nebeško kraljestvo je podobno kralju, 
ki je napravil svatbo svojemu sinu. Poslal je svoje služabnike, da skličejo 
povabljene na svatbo, vendar ti niso hoteli priti. Znova je poslal druge 
služabnike, rekoč: ›Povejte povabljenim: Glejte, pojedino sem pripravil. Moji 
voli in pitana teleta so zaklani in vse je pripravljeno; pridite na svatbo!‹ Ti pa se 
niso zmenili, temveč so odšli: eden na svojo njivo, drugi po svoji kupčiji; ostali 
pa so zgrabili njegove služabnike, jih osramotili in pobili. Kralj se je tedaj 
razjezil in poslal svojo vojsko, da so pobili tiste morilce in njihovo mesto požgali. 
Nato je rekel svojim služabnikom: ›Svatba je pripravljena, toda povabljeni je 
niso bili vredni. Pojdite torej na križišča in povabite na svatbo, kogar koli 
najdete.‹ Služabniki so odšli na poti in zbrali vse, ki so jih našli, hudobne in 
dobre, in svatovska dvorana se je napolnila z gosti. Ko je kralj prišel pogledat 
goste, je opazil tam človeka, ki ni imel oblečene svatovske obleke. Dejal mu je: 
›Prijatelj, kako si prišel sem, ko nimaš svatovske obleke?‹ Ta pa je molčal. Tedaj 
je kralj rekel strežnikom: ›Zvežite mu noge in roke in ga vrzite ven v 
najzunanjejšo temo. Tam bo jok in škripanje z zobmi.‹ Veliko je namreč 
poklicanih, a malo izvoljenih.« (Mt 22, 1-14). Prilika, ki jo je povedal Jezus deluje 
nekako nasilno. Kralj je na vsak način želel svate, ki ga očitno niso marali. Kljub 
njegovemu prigovarjanju, ga niso poslušali in za nameček so se znesli nad 
njegovimi služabniki in nekatere med njimi pokončali. Kralja je to razjezilo in je 
poslal svojo vojsko, ki je naredila »red«. Da bi svoje namere uresničil je dal 
privesti, kogar so našli na cestah. V dvorani so se znašli tako hudobni, kot dobri 
ljudje. A nekdo kralju ni bil pogodu, ker je bil slabo oblečen, zato ga je dal zvezati 
in vreči iz dvorane. Ni bilo pomembno, ali je hudoben ali dober, pomembno je 
bilo, kako je napravljen. Razlago, ki sem jo podal, bi lahko tako razumeli tudi v 
današnjem času in ne pred dvema tisočletjema. Tisti, ki ste brali tudi Staro zavezo 
Svetega pisma boste pripomnili, da je starozavezni del Pisma poln nasilja in krvi.     
Nam Jezus med vrsticami sporoča, kaj nas čaka v Nebesih? Verjetno si Nebeško 
kraljestvo ne predstavljamo kot tiranijo. Preprosto nekaj ne »pije vode«! Najprej 
razdelimo vloge: kralj–Bog Oče, sin-Jezus Kristus, služabniki-preroki, povabljenci-
izvoljeno ljudstvo, naključno povabljeni-vse človeštvo. Nebeški odrešenjski načrt 
je odrešit človeštvo sužnosti greha in spraviti človeštvo z Bogom (svatba). Zato se 
je sam Božji Sin v človeški podobi žrtvoval s svojo smrtjo na Križu. Najprej je Bog 
Oče to milost namenil izvoljenemu ljudstvu, a ti niso sprejeli Jezusa Kristusa kot 
svojega odrešenika. Niti niso sprejemali preroke, božje služabnike, ki so razglašali 
Božjo besedo še pred Kristusovim prihodom. Mnogi so bili preganjani in 
pokončani. Ker izvoljeno ljudstvo ni bilo poslušno, se je Bog odmaknil od njih. 
Tako so bili prepuščeni na nemilost Rimljanom. Od tega časa naprej si Bog Oče 
prizadeva privabiti pod svoje okrilje vse človeštvo. In pogoj je svatovska obleka. 
Svatovska obleka je Kristusova pravičnost, ki je odkupila naše grehe. Mi sami 
grehov ne moremo odkupiti. To je naredil za nas naš Gospod Jezus Kristus. Samo 
če priznamo Jezusa kot edino pot našega odrešenja, bomo oblečeni v njegovo 
pravičnost in bomo pred Bogom Očetom v Nebesih brez madeža greha.  Štefan 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 7.6. do14.6.2020) 

NED 7.6. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK IN ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + KOVAČ Franc (Gambrški) 

Izlake Ob 10.00 + GROBLJARJEVE, sorodnike 

PON 8.6. 

Čemšenik Ob 18.00  ZA BLAGOSLOV V DRUŽINI 

2. + KREŽE Polda (obl), Jože 

2. + ARH Marko 

Šemnik Ob 19.00 V ZAHVALO (K) 

TOR 9.6. 

Izlake Ob 19.00 + BOGOMIL Jenko 

Čemšenik Ob 20.00 + Tilka (obl), Ludvik, Ančka POLC, POLČEVE 

2. + STRMLJAN Vera 

SRE 10.6. Podlipovica Ob 19.30 + DROBNE Anton  

ČET 11.6. 
Čemšenik Ob 18.00 V DOBER NAMEN 

Izlake Ob 19.00 ZA FARANE IZLAK; ČEMŠENIKA 

PET 12.6. Drugje  Po namenu 

SOB 13.6. Čemšenik Ob 19.00 
+ ZUPAN Milan, sorodnike;   

2. + BRIGELJ Ljudmila 

NED 14.6. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK IN ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 
+ DROBEŽ Damjan (obl), sorodniki, LAVRIN 
Fani 

Izlake Ob 10.00 + PIKELJ Jože, Johanca 

OBVESTILA 
*Verouk za prvobhajance v Čemšeniku bo v ponedeljek (8.6.) ob 17 h. 
*Verouk prvoobhajanci – na Izlakah v torek ob 13 h.  
*V četrtek (11.6.) je praznik svetega REŠNJEGA TELESA IN KRVI, praznične maše. Na 
Izlakah po sveti maši (ob 19 h) procesija Svetega Rešnjega Telesa, z upoštevanjem 
določil škofovske konference. 
*V nedeljo (14.6.) v Čemšeniku procesija Svetega Rešnjega Telesa po nedeljski sveti 
maši. 
*Obhajanje starejših , bolnikov na domu (kot za prvi petek) bo v četrtek 11.6., 
dopoldan v Čemšeniku, po 12 uri na Izlakah. Če želi še kdo da mu prinesem JEZUSA 
naj to sporoči župniku.  
 

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. 

 


