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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 »FEHTAJTE« ZA NAJVEČ! 

Sprašujem se, kakšna je naša vez s Troedinim Bogom? Se spomnimo nanj, ko nam 
je hudo, ko smo v stiski, ko je prizadeto naše zdravje, ko ostanemo brez službe, ko 
dobimo slabo oceno? Takrat ali pred preskušnjo kličemo k Bogu z našo željo in 
Bogu tudi povemo, kaj naj naredi, da nam bo prav. Prosimo za to ali ono milost in 
čakamo, da se bo zgodilo. In kako se Bog odzove? Običajno se ne odzove, je tiho, 
kot da ga ni. In mnogi pomislijo, da sploh ne obstaja in da kaj bomo naredili bo 
odvisno od nas samih. Torej takšnega Boga ne potrebujemo! Najstarejša knjiga 
Svetega Pisma je Jobova knjiga. Verjamem, da Jobovo zgodbo poznate. V enem 
dnevu je ostal brez imetja otrok, zdravja, samo življenje mu ni bilo odvzeto. A vere 
v Boga ni nikoli izgubil Tudi dobro smo prejemali od Boga, zakaj bi hudega ne 
sprejeli? (Job 2, 10). Rekel bi, da je Job dobro poznal Boga. Ali ga tudi mi? Za 
trenutek pomislite s kakšnimi lastnostmi bi lahko opisali Boga Očeta? Izpostavil bi, 
da je Bog vseveden. Bog ve vse! Pomislite, kakšen smisel ima, da Boga prosimo za 
neko našo potrebo? Ali Bog tega ne ve? Vsekakor. In zakaj nas ne usliši? Če 
ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosíte, kar koli hočete, in se vam 
bo zgodilo (Jn 15, 7). Zgleda, da mora biti Jezus v nas, da smo napolnjeni s Svetim 
Duhom, da bi prejeli. In kdaj bomo napolnjeni s Svetim Duhom? Če se boste držali 
mojih zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem se tudi jaz držal zapovedi 
svojega Očeta in ostajam v njegovi ljubezni (Jn 15, 10). Torej Božje zapovedi (2 Mz 
20) so ključne za našo vez z Bogom! Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli! 
Trkajte in se vam bo odprlo! (Mt 7, 7). Pomembno je tudi, kaj prosimo. Prósite, pa 
ne prejemate, ker slabo prósite – namreč zato, da bi to porabili za svoje naslade 
(Jak 4, 3). Sam menim, da je najbolj preudarno, da prosimo, da nas Bog napolni s 
Svetim duhom. Če bo Bog prebival v nas, bomo imeli vse. Če Boga prosimo za 
vodstvo našega življenja, da On skrbi za naše življenje, za naše potrebe, je naša 
edina prošnja Bogu Očetu za prisotnost Svetega Duha v nas. In naše težave, 
tegobe, stiske prenesemo na Boga Očeta. In vez z Bogom bo odločilnega pomena 
pred koncem časov, pred katerimi smo. Mislite, da se lahko borimo proti Satanu in 
njegovim temnim angelom in demonom? Nikakor! To lahko za nas naredi samo 
Bog. In v Božjem imenu se lahko oborožimo.  Sicer pa zajemajte moč v Gospodu in 
sili njegove moči. Nadenite si celotno Božjo bojno opremo, da se boste mogli 
upirati hudičevim zvijačam. Kajti naš boj se ne bije proti krvi in mesu, ampak 
proti vladarstvom, proti oblastem, proti svetovnim gospodovalcem te mračnosti, 
proti zlohotnim duhovnim silam v nebeških področjih. Zato sezite po vsej Božji 
bojni opremi, tako da se boste mogli ob hudem dnevu upreti, vse premagati in 
obstati. Stojte torej prepasani okoli ledij z resnico, oblečeni v oklep pravičnosti in 
z nogami, obutimi v pripravljenost za oznanjevanje evangelija miru. Predvsem pa 
vzemite ščit vere; z njim boste mogli pogasiti vse ognjene puščice hudega. 
Vzemite tudi čelado odrešenja in meč Duha, kar je Božja beseda (Ef 6, 10-17). 
Malo časa je ostalo. In če želimo to, kar nam Bog ponuja, se dobro oborožimo. Bog 
nam je dal večno življenje in to življenje je v njegovem Sinu (1 Jn 5 11).        Štefan 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 2.8.. do 9.8.2020) 

NED 2.8. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK IN ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + IZLAKAR Rudi (obl);   2.+ BRIGELJ 
Ljudmila 

Izlake Ob 10.00 + Starša, brata BOŽIČ 

Sv.Primož Ob 14.00 + GROBLJAR Franc Rafael 

PON 3.8. Izlake Ob 19.00 + HRIBAR Stane (obl), Fani 

TOR 4.8. Izlake Ob 19.00 + MIKLAVČIČ Lojze (obl) 

SRE 5.8. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU 

ČET  6.8 Podlipovica Ob 19.00 + VRANKAR Anton, Marija 

PET 7.8. 
Čemšenik Ob 18.00 + REŽON Leopold (obl) 

Izlake Ob 19.00 + Janko, Lojzka, Marija BUTARA 

SOB 8.8. Čemšenik Ob 19.00 
+ NIMAC Jože (obl), druž. NIMAC 

2. + ARH Marko;  + STRMLJAN Vera 

NED 9.8. 

Izlake Ob 7.00 + ZUPANČIČ Pavel 

Čemšenik Ob 8.30 ZA FARANE ČEMŠENIKA IZLAK 

Izlake Ob 10.00 JENKO Blaž (obl) 

OBVESTILA 
*Srečanje obeh župnij – piknik bo v nedeljo 2.8. pri svetem Primožu. Maša ob 14h, po 
maši druženje. Prispevek za odraslega 10 E (oddaste pri sv. Primožu) Prijava pri 
župniku 
*V ponedeljek 3.8. priprava na krst na Izlakah ob 20 h v župnišču; Priprava na krst v 
Čemšeniku v soboto (8.8.) po večerni maši. Krstna nedelja v nedeljo 9.8. med sveto 
mašo (Čemšenik, Izlake) 
*V petek je prvi v mesecu, obhajanje bolnikov, starejših na domu, če bi kdo želel, da 
mu prinesem Jezusa naj to sporoči. 
*Na prvi petek molitev pred Najsvetejšim v obeh župnijah, lepo povabljeni.  
*Oratorij – V Čemšeniku od ponedeljka 10.8. do srede 12.8. (prijave do 2.8.) 
 
Misel:  »Ne pozabimo, da se Bog nikoli ne bo oddaljil od nas saj je njegova ljubezen 
nadvse močna, resnična in trdna« 
»Kadar se zaslišimo da izgovarjamo prijazne in ljubeznive besede, slavimo Boga.  
 

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. 

 


