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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 SLEPOTA 

Ena od težav človeka je, da verjame samo v tisto, kar vidi. Če stvari ne vidimo, ne 
verjamemo. Pomislim, na ljudi s prizadetim vidom, na slepe. Pogosto jih 
pomilujemo, da nosijo težak križ, saj sveta okrog sebe ne zaznavajo z vidom. 
Vendar se sprašujem, kdo je bolj slep, ta ki ne vidi in ki gleda s srcem, ali jaz ki 
imam vid, a ne vidim tistega, kar bi moral videti. Svetilka telesa je oko. Če je torej 
tvoje oko čisto, bo svetlo vse tvoje telo. Če pa je tvoje oko pokvarjeno, bo 
temačno vse tvoje telo (Mt 6, 22). Jezus nam govori, da usmerimo pogled k pravim 
vrednotam. Ne imejmo pogleda samo za posvetne stvari, razuzdano in lagodno 
življenje, da gledamo samo nase. »Ne nabirajte si zakladov na zemlji, kjer 
uničujeta molj in rja in kjer tatovi vlamljajo in kradejo; nabirajte pa si zaklade v 
nebesih, kjer jih ne uničujeta ne molj ne rja in kjer tatovi ne vlamljajo in ne 
kradejo. Kjer je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce.« (Mt 6, 19-21). Naš 
Gospod nas uči, da usmerimo svoj pogled na večnost, to, kar je neminljivo. Tja bi 
morali biti zazrti. In prepričan sem, da tisti, ki je slep, vidi mnogo več in dalj, kot jaz, 
ker gleda s svojim srcem. Ker hrepeni, ker gori za pravo stvar. Govoril sem že o 
Jezusovem Drugem prihodu. Govorili smo tudi, da je Bog Oče obljubil, da planeta 
Zemlje ne bo več potopil. Bo pa ga prenovil z ognjem. Prišel pa bo Gospodov dan 
kakor tat. Tedaj bo nebo s hrumom prešlo, prvine se bodo v ognju razkrojile, 
zemlja in dela na njej pa bodo razkrita (2 Pt 3, 10). In če ga bomo čuječe čakali 
Blagor tistim služabnikom, ki jih bo gospodar ob svojem prihodu našel budne! 
Resnično, povem vam: Opasal se bo in jih posadil za mizo. Pristopil bo in jim 
stregel. In če pride ob drugi ali tretji nočni straži in jih najde takó, blagor jim! (Lk 
12, 37-38). In čuječe vas bo našel, če se boste držali Božjih zapovedi in izročali 
svoje grehe. Z milostjo ste namreč odrešeni po veri, in to ni iz vas, ampak je Božji 
dar. Niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil (Ef 2, 8-9). Človek se svoje grešne 
narave ne more znebiti. Mi sami se z dobrimi deli ne moremo odkupiti, ker smo 
grešni. Zato je Jezus umrl na Križu za nas. Greh lahko odpusti samo Bog po svoji 
milosti! Se spomnite, zakaj so Judje želeli Jezusa kamnati? Ne kamnamo te zaradi 
dobrega dela, ampak zaradi bogokletja, ker se ti, ki si človek, delaš Boga (Jn 10, 
33). Ker je ozdravljal, ker je odpuščal grehe! Dobra dela smo dolžni opravljati, ker 
nas je Stvarnik takšne naredil Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu 
za dobra dela; zanje nas je Bog vnaprej pripravil, da bi v njih živeli (Ef 2, 10). Za 
dobra dela smo poklicani, da jih delamo. Daritev, ki jo Bogu Očetu lahko damo je 
naša poslušnost v Zapovedih. On je bil že pred stvarjenjem sveta spoznan, razodel 
pa se je poslednji čas za vas, ki po njem verujete v Boga, ki ga je obudil od mrtvih 
in mu dal slavo, tako da se vaša vera in upanje nanašata na Boga (1 Pt 1, 20-22). 
Tečejo zadnji boji za naš um in naš pogled v srcu mora biti usmerjen v večnost, če 
želimo večnost prejeti. Ne dovolite, da bi slišali ›Nikoli vas nisem poznal. Pojdite 
proč od mene, kateri ravnate nepostavno! (Mt 7, 23). Nič ne sme stati med vami 
in Bogom! Kdor ima rajši očeta ali mater kakor mene, ni mene vreden; in kdor 
ima rajši sina ali hčer kakor mene, ni mene vreden (Mt 10, 37). Glej, pridem 
kmalu in z mano pride moje plačilo (Raz 22, 12).                                            Štefan 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 9.8.. do 16.8.2020) 

NED 9.8 

Izlake Ob 7.00 + ZUPANČIČ Pavel 

Čemšenik Ob 8.30 ZA FARANE ČEMŠENIKA IZLAK 

Izlake Ob 10.00 JENKO Blaž (obl) 

PON 10.8. Čemšenik Ob 18.00 V DOBER NAMEN;   2.+ BRIGELJ Ljudmila 

TOR 11.8. Čemšenik Ob 19.00 + BOKAL Ivan;  2.+ RAVNIKAR Stanka 

SRE 12.8. Izlake Ob 19.00 V DOBER NAMEN;   2.+ PIKELJ Jože 

ČET  13.8. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU 

PET 14.8 Čemšenik Ob 19.00 
+ ROBAVS, BREGAR, KREŽE;   

2. + ZUPAN Branko 

SOB 15.8. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 

+ ZUPAN Karel (obl) 

2. + JUVAN Ivanka, HUMAR;  

2. + ŠTEHARNIK Martin, star. TREBUŠAK 

Izlake Ob 10.00 + RAZPOTNIK Marija, Anton, Marjan 

Čemšenik Ob 19.00 
+ KLOPČIČ Franc, Mici, Vinko 

2. + RAVNIKAR Leopold; + KNEZ Frančiška 

NED 16.8. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 
+ GROBLJAR Ana, Jože (obl)(Znojile 

2. + MARČUN Marija, Alojz 

Izlake Ob 10.00 
+ VIDMAR Alojz (obl), star. KLOPČIČ, 
Marija, Peter HACE 

2. + SEVLJAK Janez (Ivan) 

OBVESTILA 
*ORATORIJ v Čemšeniku, od ponedeljka 10.8. do srede 12.8. Vsem skupaj velika 
ZAHVALA animatorjem, otrokom in vsem ostalim, ki sodelujete.  
*V soboto je zapovedani praznik Marijinega Vnebovzetja. Maše so po nedeljskem 
razporedu. V Čemšeniku, glavno žegnanje – slovesna maša (če bo vreme, maša zunaj) 
*Na Krištofovo nedeljo (26.7.) je potekala akcija MIVA, prispevek za vsak srečno 
prevožen kilometer za nova misijonska vozila. V puščico oz. v škatlo za MIVO se je 
nabralo: Na Izlakah 380 € in v Čemšeniku 710 €. Obojen dar sem že nakazal na 
misijonsko pisarno v Ljubljano. BOG POVRNI vsem za vsak prispevani evro. 
 

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. 

 


