
   

 

letnik IV,   št. 27;     5.7.2020 

FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 SAM PRED BOGOM 
Jezus je Božji Sin. Ker je Bog, ne laže in Njegova Beseda je resnična. To dejstvo 
izpostavljam, ker ljudje preprosto ne sprejemajo Jezusovih besed. Neredko slišim »To 
že ne bo tako, Bog tega zagotovo ne bo naredil!« Je mar Jezus lažnivec? »Pismo ni 
razumljivo!« Mar menite, da bi nam Bog dal v uk, kar naš um nebi doumel? Zagotovo 
ne! Ampak »nekaj« nas ves čas vleče stran od Pisma. Mar prosimo Boga Očeta, da bi 
nam bila Beseda razumljena? Prosíte in vam bo dano! (Mt 7, 7). Jezus je oznanjal in v 
Besedi oznanja prihod Božjega kraljestva. Podobno bo, kakor je bilo v Lotovih dneh: 
jedli so, pili, kupovali, prodajali, sadili in zidali, toda na dan, ko je šel Lot iz Sódome, 
sta padala z neba ogenj in žveplo in vse pokončala. Takó bo tudi na dan, ko se bo 
razodel Sin človekov. Kdor bo tisti dan na strehi, svoje stvari pa bo imel v hiši, naj ne 
hodi dol, da bi jih vzel, in kdor bo na polju, naj se ne obrača nazaj. Spomnite se 
Lotove žene! Kdor bo skušal rešiti svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa ga bo izgubil, 
ga bo rešil. Povem vam: Tisto noč bosta dva na eni postelji; eden bo sprejet, drugi 
puščen. Dve bosta skupaj mleli: ena bo sprejeta, druga puščena.«  Lk 17, 28-37) Jezus 
v priliki govori o Lotu, ki je živel v Sodomi. Kot lahko beremo iz prve Mojzesove knjige, 
je bilo to področje kot rajski vrt, polja namakana, zemlja rodovitna. A ljudje so živeli v 
izobilju, razvratu in se niso niti spomnili na Boga Očeta. Vsi razen Lota. Teža grešnosti 
Sodome in Gomore je bila velika. Čeprav je Bog to vedel, je tako kot ob sodbi, ki poteka 
nad nami sedaj, takrat poslal dva angela, da sta opravila preiskavo, v kateri sta 
grešnost mesta samo potrdila. Sledila je sodba in izvršitev sodbe. Ko sta angela zbudila 
Lota in mu povedala, kaj se bo zgodilo, se je ta obotavljal. Angela sta prijela Lota in 
njegovo družino in jih odvedla izven mesta in jim zapovedala, da bežijo v gore. Vemo, 
da se je čez nekaj časa Lotova žena obrnila proti opustošenem mestu in se spremenila 
v solni steber. Čeprav je Lot živel v razvratnem okolju, je ohranil vero v Boga. Vendar, 
ko bi moral sprejeti odločitev, da takoj zapusti mesto, se je obotavljal. Zaradi 
vztrajnosti Boga, sta angela odvedla Lota z družino iz mesta. Med begom se je Lotova 
žena obrnila. Kdaj se ozremo za nekom ali nečim? Ko nam je nekaj pri srcu. In posvetno 
življenje je bilo Lotovi ženi očitno ljubše kot vera v Boga in prav tako ni verjela, kaj se 
dogaja, čeprav so jim angeli vse povedali, kaj se bo zgodilo. Podobno kot danes, ko 
imamo spremenitev Lotove žene v solni steber za bajko, čeprav še danes stoji, in 
imamo za pravljico Jezusov drugi prihod. A bo hudo. Jezus pravi, da bo eden od 
zakoncev sprejet, drugi puščen. Bojim se, da ne razumemo, da odnos do Boga lahko 
gradi vsak sam. Za otroke in moža ne pomeni nič, če je mama verna, če drugi ne čutijo 
v srcu potrebo po Bogu. Bog presoja vsako osebo posebej. Delo iz vere se kaže v 
spodbujanju drug drugega v čvrstosti vere v Boga. V Pismu je z žitom ponazorjen Jezus. 
Mletje žita je vera v Boga. Čeprav nekoga vidimo kot človeka vere (ker je v mlinu) je 
vprašanje, če bo sprejet, ko ga bo Bog presodil, če bo njegovo ime ostalo zapisano v 
Knjigi življenja. Za najbližje in za okolico lahko naredimo največ z močjo svoje vere, da 
vero živimo. S tem bomo postali luč drugim, da v tem kratkem času lahko živimo, kot 
Bog po Zapovedih od nas pričakuje. In Bog se vedno zavzame za svoje, za pravične. In 
drugi bodo to opazili. Posebej tisti, ki iščejo pot do Jezusa, pot do Večnosti.  Štefan 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 5.7. do 12.7.2020) 

NED 5.7. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK IN ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + MATKO, KUDER, ZUPAN 

2. + NOVAK Ciril;   + BENKO Marija (obl) 

Izlake Ob 10.00 + PANČUR Franc (obl);  2.+HROVAT Lojze(obl) 

PON 6.7. Podlipovica Ob 19.00 + ARH Jožef(obl), Ivanka MARČUN (obl), sorod. 

TOR 7.7. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU 

SRE 8.7. Šemnik Ob 19.00 + starše MAJDIČ, ARH 

ČET 9.7. Izlake Ob 19.00 V ZAHVALO 

PET 10.7. Podlipovica Ob 19.00 + LAVRAČ Ivan, Marija (obl) 

SOB 11.7. 

Izlake Ob 18.00 + ŠTENDLAR Friderik (obl) 

Čemšenik Ob 19.00 + ARH Albin, Ivanka, Marko 

+ KLOPČIČ Marija (obl), JAKETOVE 

2.+ RAVNIKAR Stanka;  + RAVNIKAR Leopold 

NED 12.7. 

Izlake Ob 7.00 
ZA FARANE IZLAK IN ČEMŠENIKA 

+ ZUPANČIČ Pavel 

Čemšenik Ob 8.30 

+ ZUPAN  Ivan (obl), (Sp.Znojile) 

2.+ Marjanca, Rado MEDVEŠČEK, MEDVEŠČEK 
(Znojile), KUDER, MEDVEŠČEK (Čebine) 

Podlipovica Ob 10.00 V čast sv.Morhorju in Fortunatu za sosesko 

OBVESTILA 
*V ponedeljek (6.7.) je ob 20 h  srečanje sestanek za starše otrok, kateri gredo na morje – 
počitnikovanje Piran 2020.  
*Med nami bo novomašnik RUS MATEJ, V Čemšeniku mašuje v soboto 11.7., na Izlakah v 
nedeljo 12.7. ob 7 h. Puščica pri obeh mašah bo namenjena njemu. Bog povrni za Vaš dar 
novomašniku  
*Krstna nedelja v juliju bo v nedeljo 19.7. med mašo. Priprava na krst – Izlake četrtek (9.7.) ob  
20 h. Priprava na krst – Čemšenik sobota 18.7. po večerni maši.  
*V nedeljo 12.7. je 10 maša v Podlipovici, žegnanje. Ofer za podružnično cerkev sv. Mohorja in 
Fortunata 
DOBRA DELA: +Grobljar Franc Rafael: 2M- žena Toni; 2M- sin Marko z družino; 1M in dar za cerkev 
– sin Brane z družino; 1M- Lojzka Zupan; 1M in dar za cerkev- Španova družina; 1M- Bokal Francka; 
1M- družina Poznajelšek; 1M- brat Joahim, 1M- Kajbič Polde mlajši z družino; 1M- Kajbič Polde st. z 
družino; 1M- družina Klopčič; 1M- Marta in Ivan Grobljar; 1M- Brigelj Jože in Štefka; 1M- Kajbič 
Barbara in Miloš; 1M- Kajbič Milan; 3M- družina Nimac; 1M- Veteršek Mili z družino; 1M- družina 
Pikelj (Izlake)1M- družina Strehar; dar za cerkev- vnuk Luka z družino; dar za cerkev- Ani Leben z 
družino; dar za cerkev- Laznikove (Jesenovo)) 

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 
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