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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 KO BOG POSTAVI VSE NA KOCKO 

Jezus je napovedal, da bodo časi pred Njegovim prihodom težki Vsi vas bodo 
sovražili zaradi mojega imena, toda niti las z vaše glave se ne bo izgubil. S svojo 
stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje (Lk 21,17-19). Vendar ena od 
bistvenih lastnosti, na katero je Jezus opozoril je potrpežljivo čakanje, da se izpolni 
Božja volja. To bo čas stiske, kakršne še ni bilo, odkar so narodi, do tega časa 
(Dan 12,1). Za to pa bo potrebna trdna vera v Boga, kakršno je imel Job. Slišali ste 
o Jobovi stanovitnosti (Jak 5, 11). Veste, da je Job, ki je bil pod Božjo milostjo imel 
10 otrok, na stotine glav živine in številno imetje, bil spoštovan daleč naokrog, v 
enem dnevu ostal brez vsega. Kako? Ko je napočil dan nebeškega zbora je poleg 
angelov prišel pred Boga tudi Satan. Med drugim je beseda nanesla tudi na Joba. 
Bog je rekel Ni mu enakega na zemlji, mož je popoln in iskren, boji se Boga in se 
varuje hudega (Job 1,8). Satan je takoj pripomnil, da Jobova vera izvira iz 
blagostanja in zaradi Božje milosti in doda Samo iztegni svojo roko in se dotakni 
vsega, kar ima, resnično, v obraz te bo preklinjal! (Job 1, 11). In Bog odvrne Glej, 
vse, kar ima, naj bo v tvoji roki, le nanj ne izteguj svoje roke! (Job 1,12). In Satan 
odide. Spomnite se, da je Job kmalu zatem ostal brez živine, otrok in imetja. Tedaj 
je Job vstal in pretrgal svoja oblačila, si ostrigel glavo, padel na tla in molil (Job 
1,20). Pri vsem tem Job ni grešil in ni rekel nič žaljivega proti Bogu (Job 1,22). A 
Satan ni odnehal. Ob naslednjem nebeškem zboru Bog ponovno opozori na Jobovo 
popolnost. A Satan odvrne Samo iztegni svojo roko in se dotakni njegovih kosti in 
mesa, resnično, v obraz te bo preklinjal! (Job 2,5). In Bog odgovori Glej, v tvoji roki 
naj bo, le njegovemu življenju prizanesi! (Job 2,6). In Satan je Jobovo telo udaril z 
uljesi, da ga nihče ni prepoznal. Celo žena ga je rotila, naj prekolne Boga in naj 
umre. A Job odgovori Govoriš, kakor govori brezbožna ženska! Tudi dobro smo 
prejemali od Boga, zakaj bi hudega ne sprejeli? Pri vsem tem Job ni grešil s 
svojimi ustnicami. (Job 2,10). Na koncu je bil Job ponovno deležen Božjega 
blagoslova v še večji milosti. Ob tem je nastala zanimiva situacija. Bog je postavil 
zaupanje Nebeškega zbora angelov na kocko. Bog je svoj karakter izročil v roke 
človeku, Jobu. Pomislite, kaj bi se zgodilo, če Job ne bi bil tako čvrst v veri? Bog je 
želel, da ga Job obrani, opraviči pred vsem vesoljem. Bog je želel, da se pokaže, da 
ljudje žele služiti Bogu z ljubeznijo iz vsega srca. To je bil dokaz za nebeška bitja. 
Job pa je pokazal še nekaj, na kar je opozoril tudi Jezus 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). Ni pomembno, da je Bog Jobu vse povrnil in še več. Job je 
ljubil Boga bolj od lastnega telesa. Temu se reče stanovitnost! Imamo takšno 
ljubezen, ker drugače nismo vredni Jezusa? V zadnjem sporočilu človeštvu tretji 
angel pravi Tu je stanovitnost svetih, ki se držijo Božjih zapovedi in Jezusove vere  
(Raz 14,12). Skrbno izrabljajte čas, kajti dnevi so hudi (Ef 5,16).         Štefan                             
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (27.9. do 4.10..2020) 

NED 27.9. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + ALEKŠEVE, MINKOVČEVE 

2. + MATKO Marija, Jože (obl) 

Izlake Ob 10.00 + PIKELJ Pavla (30.dan) 

PON 28.9. 

Čemšenik Ob 18.00 
+ Miro, Mirko PUSTOTNIK 

2.+ KUDROVE;   + BRIGELJ Ljudmila 

Šemnik Ob 19.00 
+ JUVAN Majda, sorodniki 

2. + ZUPANČIČ Pavel 

TOR 29.9. Izlake Ob 18.00 + starše JENKO 

SRE 30.9. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU  

ČET 1.10. Podlipovica Ob 19.00 + KOS Žani (obl), Frančiška 

PET 2.10. 

Čemšenik Ob 18.00 + ARH Janko 

2. + ZUPAN Ivana 

Izlake Ob 19.00 + TURNŠEK Jernej (30.dan) 

2. + PIKELJ Jože 

SOB 3.10. 

Izlake Ob 18.00 + Marija OCEPEK(obl), Ivan, Berta, Milan 
ŠTRAJHAR 

Čemšenik Ob 19.00 + ZUPAN Milan, sorodnike 

2. + BENKO Jožef;   

2. + STRNIŠNIK Valentin (7.dan) 

NED 4.10. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

+ KUSTER Franc (župnik) 

Čemšenik Ob 8.30 + Franc, Frančiška CESTNIK (Vrhe) 

2. + JUVAN Franc, JUVANOVE 

Izlake Ob 10.00 + BREGARJEVE, sorodnike 

2. + BEBAR Tanja; +star.Janez PREBIL 
 

OBVESTILA 
*Petek je prvi v mesecu, obhajanje starejših, bolnikov … na domu. Če bi še kdo 
želel, da mu prinesem Jezusa naj to sporoči.  
*Na prvi petek molitev pred Najsvetejšim – povabljeni.  
Nedelja (4.10) prva v mesecu – ofer, darovanje za cerkvene potrebe. Za Vaš dar 
BOG POVRNI:  
*Mladinski verouk- srečanje bo na Izlakah v petek ob 20 h, Povabljeni mladi, kateri 
ste končali devetletko. Dobrodošli na srečanje 
*Krstna nedelja – 11.10 med mašo. Priprava na krst: Čemšenik 5.10. po večerni 
maši (ob 18.30); na Izlakah v torek 6.10. 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. 


