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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 TEKMA 

Naamán, vojskovodja arámskega kralja, je bil velik mož pri svojem gospodarju in 
zelo ugleden, kajti po njem je GOSPOD naklonil Arámcem zmago. Toda mož, 
hraber vojščak, je postal gobav. Ko so Arámci šli na vojni pohod, so pripeljali iz 
izraelske dežele majhno deklico, da je stregla Naamánovi ženi. Pa je rekla svoji 
gospodarici: »O, ko bi bil moj gospod pri preroku, ki je v Samariji! Tedaj bi ga 
ozdravil njegove gobavosti.« (2 Kr 1-3). Današnje pisanje smo začeli iz Druge 
knjige kraljev. Deklica, katere niti ime ne vemo z neverjetno vero govori 
sovražnemu gospodarju, kaj je rešitev njegovih težav. Vsak od nas bi v tej situaciji 
bil tiho, da bi Naamana čim prej pobralo, vendar ne deklica iz Pisma. Ko je 
vojskovodja prišel do hiše preroka Elizeja, ta pošlje svojega slogo s sporočilom. 
»Pojdi in se sedemkrat umij v Jordanu, pa se ti meso povrne in boš čist.« (2 Kr 5, 
10). Samo mislite si lahko, kakšna jeza je popadla vojskovodjo, ki je tolikšno pot 
prepotoval zato, da mu sluga preroka pove, da naj se sedem krat umije v Jordanu. 
Pričakoval je velike ceremonije z mahanjem rok nad njim in podobno. Ukazal je, da 
se vrnejo. Komaj po prigovarjanju služabnikov je privolil, da izpolni prerokovo 
naročilo. A tudi po šestem umivanju ni bilo nobene spremembe. Ko pa je prišel 
sedmič iz vode njegovo meso je spet postalo kakor meso majhnega dečka; bil je 
čist (2 Kr 5, 14). Pomislimo! Preprosto naročilo, sedem krat se umij in boš rešen 
nadloge. Vojskovodji se je zdelo neumno, da se bo namakal v neki mlakuži daleč od 
doma, kjer ima bolj čiste vode. In koliko krat se nam zdi neumno, ko nam Jezus 
naroča, da v poslušnosti kaj naredimo. Mi pa delamo po svoje, ker želimo narediti 
po svoje, ker bomo že vedeli, kaj je prav, ker se je tako od nekdaj delalo. In potem 
se čudimo, da se Bog, kot pri Kajnu obrne od nas. Pa gre samo za poslušnost Bogu. 
In v takšnih primerih se kaže naša vera v našega Troedinega Boga. In iz poslušnost 
bi se pokazala naša dela iz vere, v katerih bi drugi videli našo vero. In s tem bi širili 
Božji evangelij. S tem bi proslavili Boga Očeta, kot mu je ves čas zemeljskega 
življenja slavo izkazoval naš Gospod Jezus Kristus. Odsevali bi Božjo slavo! Ali ni to 
veličastno? A tega ne bomo storili, ker mi že vemo, kaj je prav in kako je treba. 
Nam že ne bo nihče pameti solil, ker smo nedotakljivi! Bog bo sprejel tisto, ker mu 
bomo mi ponudili! Ali res? Ker nas torej obdaja tako velik oblak pričevalcev, tudi 
mi odstranimo vsakršno breme in greh, ki nas zlahka prevzame, ter vztrajno 
tecimo v tekmi, ki nas čaka.  Uprimo oči v Jezusa, začetnika in dopolnitelja vere. 
On je zaradi veselja, ki ga je čakalo, pretrpel križ, preziral sramoto in sédel na 
desnico Božjega prestola. Pomislite vendar nanj, ki je od grešnikov pretrpel 
tolikšno nasprotovanje, da se v svojih dušah ne boste utrudili in omagali (Heb 12, 
1-3). Če tečemo ali opazujemo tistega, ki teče, običajno nima na sebi vse dodatne 
prtljage, ki jo je prinesel s seboj na tek ali na tekmo. Samo tekač in cilj. Mi vsi 
tečemo vsak po svoji stezi in nobenega zemeljskega tovora ne potrebujemo, ki bi 
nam preprečeval, da pridemo na cilj. In naše oči morajo biti uprte v Jezusa, v 
Njega, po katerem je vse ustvarjeno in po Katerem bo vse dopolnjeno, saj sami 
natančno veste, da bo Gospodov dan prišel, kakor pride tat ponoči (1 Tes 5, 2). 
Molim, da bi to bil najsrečnejši dan vašega življenja!                              Štefan 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (16.8. do 23.8.2020) 

NED 16.8. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK IN 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) 

PON 17.8. 
Čemšenik Ob 19.00 V DOBER NAMEN 

2. + GROBLJAR Franc Rafael 

TOR 18.8. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU 

SRE 19.8. 
Čemšenik Ob 19.00 + DRNOVŠEK Franc (obl), PLANINČEVE 

2. + ZUPAN Ivana 

ČET 20.8. Podlipovica Ob 19.00 + LEBAR Tanja, Luka 

PET 21.8. Čemšenik Ob 19.00 + RIBIČ Vlasta;   2.+ BRODAR Edi 

SOB 22.8. Čemšenik Ob 19.00 ZA SREČEN ZAKON;    2.+ MIZORI Stanislava 

NED 23.8. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARNE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + VRAN Janez (obl), sorodnike 

Izlake Ob 10.00 + RAZPOTNIK Alojz (obl) 

OBVESTILA 

*V petek (21.8.) ob 20 h srečanje mladine v Jurijev domu na Izlakah 
*V nedeljo (23.8.) prenos svete maše ob 10 h iz naše župnije po Radio Ognjišče.  
* »ZAHVALA: vsem, ki ste sodelovali na ORATORIJU 2020, animatorjem, otrokom, 
staršem, Prosvetnemu društvu Čemšenik, kmetiji Virant, in vsem ostalim, en VELIK 
BOGLONAJ 
*Verouk bomo predvidoma začeli po nedelji 6.9. Verouk na Izlakah naj bi bil ob 
torkih, V Čemšeniku ob ponedeljkih, se še dogovarjamo. Urnik bo sporočen kasneje.  
 
»Človek ne ugaja Bogu prvenstveno zaradi svojih kreposti in zaslug, ampak predvsem 
zaradi brezmejnega zaupanja v njegovo usmiljenje« (Jacques Philippe) 
»Ponižnost je zmožnost, da mirno sprejmemo skrajno uboštvo, saj vse zaupanje 
stavimo na Boga« (Jacques Philippe) 
»Vztrajajmo v dobrohotnosti in zaupanju: Bog sam nas bo navdal z ljubeznijo, s 
katero ga bomo lahko ljubili.« (Jacques Philippe) 
 

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. 


