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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 NA TANKEM LEDU 
V prejšnjih številkah glasila sem opozarjal, da je časa malo. To lahko razberemo 
tudi po Jezusovih besedah Mora se izpolniti vse, kar je pisano o meni v 
Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih (Lk 24, 44). A tega ni ostalo veliko. 
Sprašujem se, koliko je potrebno, da zlezem skozi šivankino uho Laže gre namreč 
kamela skozi šivankino uho, kakor bogataš pride v Božje kraljestvo (Lk 18, 25). 
Običajno nas ob Jezusovih besedah večina reče »Še dobro, da nisem bogat!« 
Vendar to »bogastvo« je naše posvetno življenje, ki ga imamo za družbeno 
sprejemljivo in smo z njim zaslepljeni. Šivankino uho je Božje merilo Vsak, kdor 
posluša Očeta in se mu da poučiti, pride k meni (Jn 6, 45) in Nihče ne more priti 
k meni, če ga ne pritegne Oče, ki me je poslal, in jaz ga bom obudil poslednji 
dan (Jn 6, 44). Mislim, da imamo težavo. Torej ne moremo staviti na svoja  
materialna dela, pridnost in naše druge lastnosti. Da bi prišli v Nebesa, v Večno 
kraljestvo, MORAMO biti poslušni Bogu Očetu in sprejeti nauk, ki nam ga daje. In 
ko bomo to zahtevo izpolnili, nas bo Bog Oče izročil Jezusu. Smo računali na to? 
Ali smo stavili na človeško tradicijo in religijo človeka? Sveto Pismo sestavljajo 
tudi evangeliji. Kaj pomeni beseda evangelij?  Učili so nas, da je to Kristusov nauk, 
krščanska vera. Menim, da je bolj predstavljiv opis, da je evangelij osnovno, 
vodilno načelo, pravilo. In v Pismu se govori o Večnem, Božjem evangeliju, 
Evangeliju o Božjem kraljestvu, ki nam je dan od Boga za večno življenje. In človek 
ne more postavljati pravil in zahtev Bogu, zato ne moremo govoriti o »sveti 
tradiciji«, ker to ni Božja volja. Izmišljujemo in postavljamo si pravila, ki naj bi 
nam bila »sveta«. Toda zaman mi izkazujejo čast, ker kot nauke učijo človeške 
zapovedi (Mr 7,7). To nas pelje stran od Jezusa, stran od Boga Očeta. Zadnji zapis 
pred Jezusovim drugim prihodom je vest Treh angelov. Prvi angel 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). Sam angel je še zadnjič 
opozoril ljudstvo, naj bo poslušno Bogu, Stvarniku, saj se je sodba začela. Bojim 
se, da delamo račun brez krčmarja. Bog je tisti, ki nas bo presodil, kot je presodil 
Belšacarja  stehtan si bil na tehtnici in izkazalo se je, da si prelahek (Dan 5, 27). 
In uteži so Božje zapovedi. In ko nas bo postavil na tehtnico, bodo na drugi strani 
tehtnice Zapovedi, Božje Zapovedi (2 Mz 20) vseh deset. Samo upamo lahko, da 
se bo tehtnica prevesila na našo stran, ko bomo postavljeni nanjo. To bo 
odtehtalo, ali bomo na strani pravičnih ali ne. Veliko mi jih bo reklo tisti dan: 
›Gospod, Gospod, ali nismo v tvojem imenu prerokovali in v tvojem imenu 
izganjali demonov in v tvojem imenu storili veliko mogočnih del?‹ (Mt 7, 22). 
Hudo bo, če bo rekel: ›Resnično, povem vam: Ne poznam vas!‹ (Mt 25, 12). In 
zakaj? Ker molimo k malikom, ker si delamo rezano (slikano) podobo, ker smo 
Dan, ki ga je Bog blagoslovil in posvetil kot Svoj dan s človekom, prenesli iz 
Gospodove Sobote (to ni judovska sobota, ker je od začetka Stvarjenja!) na 
nedeljo, ker smo spremenili Božji Zakon in Besedo. Strah me je Boga zaradi moje 
slabotne vere in upam v Boga zaradi Jezusove pravičnosti.             Štefan 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 28.6. do 5.7.2020) 

NED 28.6. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK IN ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + POLC Franc, Francka 

Izlake Ob 10.00 + RAVNIKAR Marta(obl), starše RAVNIKAR, KRALJ 

PON  29.6. 

Čemšenik Ob 20.00 

+ GOLČNIK Jože (obl), PLAZNIKOVI 

2. + BENKO Jožef (7.dan);    

2. + ARH, Marko;    + STRMLJAN  Vera 

Izlake Ob 19.00 
+ DOBRAVEC Franc, Albina 

2.+ ZUPANČIČ Pavel;    + SEVLJAK Janez(Ivan) 

TOR 30.6 Podlipovica Ob 19.00 + ROZINA Bernarda, starše 

SRE 1.7. Izlake Ob 19.00 + PRAŠNIKAR Milan, Ivanka 

ČET 2.7. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU 

PET 3.7. 
Čemšenik Ob 18.00 

+ ROBAVS, KREŽE, BREGAR 

2.+ BRIGELJ Ljudmila;   + ZUPAN Branko 

Izlake Ob 19.00 + ŽUPANEC Olga, ČOP Tomaž 

SOB 4.7. 

Izlake Ob 8.00 + KOVAČ Žani, Ivi, BERIČIČ Marija 

Čemšenik Ob 19.00 

+ PUSTOTNIK Ivana (obl), druž. PUSTOTNIK 

2. + ZUPAN Franc (obl), MIKLAVŽUČEVE 

2. + JELŠEVAR Alojzij;  + KNEZ Frančiška 

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) 

OBVESTILA 
*V ponedeljek (29.6) je god sv. Petra in Pavla, v ljubljanski stolnici je ob 9 h, mašniško 

posvečenje. (letošnji novomašniku: Anže Cunk (Kokrica), Martin Leban (jesenice), Tilen 
OberWalder Zupanc (Jarše), Janez Potisek (Dol pri Ljubljani), Matej Rus (Šentvid pri Stični), 
Blaž Franko (Šentjernej), Rok Vinko Žlender (Maribor) 
*V torek 30.6. je na Izlakah srečanje ŽPS ob 20 h, člani lepo povabljeni 
*V soboto 4.7 po maši srečanje ŽPS v Čemšeniku. 
*V petek (3.7.), prvi petek v mesecu obhajanje bolnikov, starejših na domu, če kdo želi da mu 
prinesem JEZUSA, naj to sporoči v župnišče. Molitev pred NAJSVETEJŠIM 
*V nedeljo (5.7.) je prva v mesecu – darovanje, ofer za cerkvene potrebe 
*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 – bo sporočeno) 

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. 


