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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 BLAGOR UBOGIM V DUHU 

Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo (Mt 5, 3). To je 
prvi izmed blagrov, ki jih je Jezus izgovoril na gori. Postojte in pomislite, 
kako si razlagate Jezusovo izjavo? (Seveda je najprej vprašanje, če si sploh 
želite priti v Nebeško kraljestvo) Zagotovo ni Jezus izpostavil svojo izjavo kar 
tako. Torej, če želimo vstopiti v Nebeško kraljestvo, v našo Večno 
domovino, moramo biti ubogi v duhu. Kaj to pomeni? Nekdo, ki se dokoplje 
do kakršnega koli spoznanja v svojem življenju ve, kako ravnati naprej. Na 
primer, če bom vozil po predpisih, ne bom plačeval kazni za svoje prekrške. 
In ko dojamem, da ni policija kriva za moje kazni, ampak jaz sam, ker ne 
upoštevam predpisov, nastane upanje, da bom kaj spremenil. Da se vrnem. 
Ubog v duhu pomeni, da mi manjka duhovnosti! In ko to dojamem in če si 
želim večnega življenja bom naredil vse, da ga pridobim. Bogu ne bom zgolj 
rekel, da mi manjka duhovnosti, da sem ubog v duhu, ampak ga bom prosil 
v molitvi za moč Svetega Duha, da prenovi mojo vero. Če torej vi, ki ste 
hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo nebeški 
Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo (Mt 11, 13). Če bomo molili za 
Svetega Duha, ga bomo dobili. A ne le dobili, moramo ga zadržati. Zato Naj 
izginejo med vami vsakršna ujedljivost, vsakršno besnenje, jeza, rohnenje 
in preklinjanje z vsakršno hudobijo vred. Bodite drug do drugega 
dobrosrčni in usmiljeni ter drug drugemu odpuščajte, kakor je tudi vam 
Bog milostno odpustil v Kristusu (Ef 4, 31-32). Jezus nam pravi Ne žalostite 
Božjega Svetega Duha, s katerim ste bili kot s pečatom zaznamovani za 
dan odkupitve (Ef 4, 30). Torej prošnja za Svetega Duha je pogoj za našo 
odkupitev! Vendar ko človek ima vse kar potrebuje, pozabi na vero. Ne 
zavedaš se, da si siromak in bednež, ubog, slep in nag (Raz 3, 17). In kaj se 
bo zgodilo v nasprotnem? Jezus pravi … sem pred tem, da te izpljunem iz 
svojih ust (Raz 3, 16) oziroma, da se nas bo odrekel. Si to želimo? Glej, 
stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil 
k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj (Raz 3, 20). A ni dovolj, da le 
rečemo »Jaz sem za Jezusa!« Saj se spomnite … jaz ti bom pokazal vero iz 
svojih del (Jak 2, 18). Rekli smo že, da je Vest Treh angelov zadnje sporočilo 
Boga pred koncem časov. In tretji angel na koncu sporoča Tu je 
stanovitnost svetih, ki se držijo Božjih zapovedi in Jezusove vere (Raz 14, 
12). Saj veste Vsakega torej, ki bo priznal mene pred ljudmi, bom tudi jaz priznal 
pred svojim Očetom, ki je v nebesih. Kdor pa bo mene zatajil pred ljudmi, ga bom 
tudi jaz zatajil pred svojim Očetom, ki je v nebesih (Mt 10, 32-33). Pretresite 
svojo vero, temeljito! Ali imate gorečo vero, ki se od vas pričakuje? Čas je 
blizu (Raz 22, 10) in pazite, da ne reče Ne poznam vas! (Mt 25, 12).  Štefan                             
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (30.8. do 6.9.2020) 

NED 30.8. 

Izlake Ob 7.00 + SMRKOLJ Alojzija, Franc, sorodniki 

Čemšenik Ob 8.30 

ZA FARNE IZLAK, ČEMŠENIKA 

2. + ZUPAN Viktor (obl);  

2. + OCVIRK Ivan, sorodniki 

Izlake Ob 10.00 + KLJUČEVŠEK Mari  (obl) 

PON 31.8. Čemšenik Ob 19.00 V DOBER NAMEN;   2.+ RAVNIKAR Leopold 

TOR 1.9. Izlake Ob 18.00 + PIKELJ Pavla (7.dan) 

SRE 2.9. 
Izlake Ob 19.00 + KRALJ Štefan (obl), LEVIČNIK Jože, Tilka, 

sorodniki 

2. + SEVLJAK Janez (Ivan) 

ČET 3.9. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU 

PET 4.9. 
Čemšenik Ob 18.00 + KOMPAN Tanja;   2.+ KNEZ Frančiška 

Izlake Ob 19.00 + KOPRIVŠEK Jernej (obl) 

SOB 5.9. 
Izlake Ob 18.00  

+ JENKO Leopolda (obl), Rudolf 

2. + KOPOREC Štefan (7.dan) 

Čemšenik Ob 19.00 PO NAMENU 

NED 6.9. 

Izlake Ob 7.00 + ARH Ivan (obl), Branko, sorodniki 

Čemšenik Ob 8.30 ZA FARANE ČEMŠENIKA, IZLAK 

Izlake Ob 10.00 
+ BRVAR Štefka (obl), Evgen;   

2. + PIKELJ Jože 

OBVESTILA 
*V petek (4.9.) prvi petek obhajanje starejših, bolnikov na domu. Če  bi kdo želel da 
mu prinesem Jezusa, naj to sporoči 
*V nedeljo 6.9. prva v mesecu darovanje (ofer) za cerkvene potrebe, Za vsak Vaš dar, 
Bog povrni.  
*Vpis veroučencev k verouku in nakup veroučnih knjig bo na Izlakah v nedeljo (30.8) 
po maši, V Čemšeniku (sobota 29.8. in nedelja  30.8) po maši. Prav tako bo možni vpis 
k verouku 5 in 6. septembra. 
* Z veroukom pričnemo po nedelji 6.9. Razpored ur bo objavljen ob vpisu.  
*Krstna nedelja bo v nedeljo 13.9. med mašo. Priprava na krst v Čemšeniku v 
ponedeljek 7.9. po sveti maši, na Izlakah v torek 8.9. ob 20 h.  
 
 

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. 


