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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 
TAV 

Verjamem, da se mnogim od vas zdi »ideja« o skorajšnjem prihodu Gospoda 
premaknjena. Zadnja vest v Besedi je vest Treh angelov Nato sem videl drugega 
angela, ki je letel po sredi neba in je imel večni evangelij, da ga oznani 
prebivalcem zemlje in vsakemu narodu, rodu, jeziku in ljudstvu. Z močnim glasom 
je rekel: »Bojte se Boga in izkažite mu čast, kajti prišla je ura njegove sodbe. 
Molíte njega, ki je naredil nebo in zemljo, morje in izvirke vodá!« (Raz 14, 6-7). 
Angel ne govori o evangelijih, ki jih je postavil človek, ampak o Kristusovem 
evangeliju, Kristusovi besedi. In ta mora biti oznanjena vsakemu na tej zemeljski 
obli preden Jezus pride. Se vam zdi to težava v današnjem času elektronike? 
Verjetno ne. Angel poziva, da molimo k Stvarniku. Sam Jezus nas je opozoril saj 
sami natančno veste, da bo Gospodov dan prišel, kakor pride tat ponoči (1 Tes 5, 
2) Vi, bratje, pa niste v temi, da bi vas ta dan presenetil kakor tat, … zato nikar ne 
spimo kakor drugi, ampak bodimo budni in trezni, … oblecimo si oklep vere in 
ljubezni, za čelado pa upanje odrešenja. (1 Tes 5; 4,6,8). Jezus nam govori, naj 
bomo pripravljeni na Njegov skorajšnji prihod. Obenem nas svari naj se pripravimo 
na spopad. Kaj pa naj bi pomenilo nadeti si oklep in čelado? Da obvarujemo sebe. 
In od česa? Poglejmo, kakšno orožje naj vzamemo v roke? Vero, ljubezen in upanje 
v odrešenje. Boste rekli »čiv, čiv«, kakšno orožje pa je to, mi bi kaj konkretnega! 
Ampak pomislimo, ker je orožje nematerialno, nas poziva na duhovni spopad. 
Poglejmo orožje. Vera in odrešenje sta verjetno razumljivi. Ljubezen se mi zdi 
najbolj »ohlapna«. Kaj pravi Jezus o ljubezni? ljubite GOSPODA, svojega Boga, z 
vsem srcem in z vso dušo (5 Mz13, 4). Zakaj navedba iz Mojzesovega petoknižja (Lk 
4)? Ker je to citat, na katerega se je Jezus oprl, ko je bil skušan v puščavi. In tudi 
sam Jezus je rekel Ne mislite, da sem prišel razvezat postavo ali preroke; ne 
razvezat, temveč dopolnit sem jih prišel (Mt 5, 17). In ko nam Jezus pravi Novo 
zapoved vam dam, da se ljubite med seboj! (Jn 13, 34), ne pomeni, da je kaj 
odpravil. Kaj pomeni ljubiti Jezusa? Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me 
ljubi (Jn 14, 21). Torej, tretje orožje so Božje zapovedi. In pred koncem, če bomo 
izbojevali duhovni boj Nato sem videl drugega angela, ki se je vzpenjal od 
sončnega vzhoda in je imel pečat živega Boga. Z močnim glasom je zavpil štirim 
angelom, ki jim je bila dana oblast, da škodujejo zemlji in morju: »Ne škodujte ne 
zemlji ne morju ne drevesom, dokler s pečatom ne zaznamujemo služabnikov 
našega Boga na njihovih čelih.« (Raz 7, 2-4). Bog bo svoje označil z Božjim 
pečatom. In ko bodo vsi božji označeni, se bodo oglasile trobente (Raz 8). Zaklical 
je možu v platnenem oblačilu, ki je imel pisarsko pripravo ob ledjih, GOSPOD mu 
je rekel: Pojdi po sredi mesta, po sredi Jeruzalema, in zaznamuj črko tav na čelo 
možem, ki vzdihujejo in žalujejo zavoljo vseh gnusob, ki se dogajajo v njegovi 
sredi (Ez 9, 3-4). .In kdo je ta pisar odet v platno? Kdo je Beseda in Pravičnost? In 
kaj bo s krivičnimi, z malikovalci? Pojdite za njim skozi mesto in pobijajte! Vaše 
oko naj se ne usmili, ne prizanašajte! Starce, mladeniče in mladenke, otroke in 
žene pobijte in pokončajte! Ne dotikajte pa se nikogar, ki ima na sebi tav! Štefan 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 19.7. do 26.7.2020) 

NED 19.7. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK IN ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 
+ Antonija, Franc (obl) ŠPANOVI 

2. + GROBLJAR Franc Rafael (30.dan) 

Izlake Ob 10.00 + PIKELJ Jože (30.dan) 

PON 20.7. 
Čemšenik Ob 18.00 

+ BENKO Jožef (30.dan) 

2. + NOVAK Franc, sestra Olga 

2. + RAVNIKAR Stanka 

Podlipovica Ob 19.00 + RAZPOTNIK Jože (obl)(Gladež 45) 

TOR 21.7. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU 

SRE 22.7. Izlake Ob 19.00 +SEVLJAK Janez(Ivan) 

ČET 23.7. Čemšenik Ob 19.00 
+ PSARN Viktor, ŠTRAJHAR Berta, Milan 

2. + RAVNIKAR Leopold 

PET 24.7. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU 

SOB 25.7 

Izlake Ob 18.00 + ROZINA Jože (obl) 

Čemšenik Ob 19.00 

+ OSREDKAR Marija, Alojzij(obl), sorodniki 

2. + RAVNIKAR (Ržiše 3) 

2. + MIZORI Stanislava 

NED 26.7. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + BRODAR Igor(obl), BRODARJEVI 

2. + KAJBIČ Ana, MARS Nuša;  

2. + DRNOVŠEK Ferdinand 

Šemnik Ob 10.00 V čast sv. Ani in Joahimu za sosesko 

OBVESTILA 
*V nedeljo 26.8. je žegnanje v Šemniku, maša v Šemniku ob 10.00 h. 
 *V nedeljo 26.7. bo Krištofova nedelja, nedelja MIVA, ko smo povabljeni, da 
prispevamo za vsak srečno prevožen kilometer za misijonarje.  
*Srečanje obeh župnij – piknik bo v nedeljo 2.8. pri svetem Primožu. Prispevek za 
odraslega 10 E. Prijava pri župniku 
DOBRA DELA: Pikelj Jože: Darovi za cerkev: domači; družina Pribožič, Gorica pri 
Brestanici; Teniški prijatelji iz BTC Ljubljana; Slavka in Jožko Arh; Pavla Kosin 
(Zg.Izlake); Drnovšek (Zavine); Marija, Janez Drnovšek; Košnikovi; Irena Klančišar, 
Francka Bokal; Silva in Bine Poznajelšek, družina Pribožič iz Ptuja; Franci in janja Gril, 
Kovačevi iz Gamberka; Redlovi iz Vareje; družina Vozelj iz Mlinš; družina Jožeta 
Smrkolj iz Mlinš; k franc in Katica,; Križovniki iz Starš; družina Korat iz Zimice; Hedžet 
Tonka, zgornji Duplek; Poldi in Mari Drobne 
 

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. 


