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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 DOPOLNITI ALI IZPOLNITI? 

Ko je bil Jezus z učenci na Oljski gori, so ga vprašali kakšno bo znamenje Jezusovega 
prihoda in konca sveta. Jezus jim je odgovoril: »Glejte, da vas kdo ne zavede! (Mt 
24,4). Z razmislekom bi morali prebirati omenjeno poglavje Matejevega evangelija. 
Mnogo »prerokov« se je že pojavilo in imajo veliko sledilcev. Sprašujem se, kako 
bo lahko nekdo razločil, da gre za lažnega preroka? Kako boste vedeli, kdo je kdo, 
ko bodo pred vašimi očmi delali znamenja, ogenj bo padal z neba, ozdravljali bodo 
bolne? In ker boste zagovarjali svojo vero v Jezusa Kristusa, Jezus pravi: »Vsi 
narodi vas bodo sovražili zaradi mojega imena« (Mt 24,9). Ko vas bodo preganjali, 
da ste verski fanatik in vas krivili, da se nadloge, ki bodo zadele Zemljo začele 
dogajati samo zaradi vas in vam podobnim, boste ohranili vero? Kaj bo zadelo 
Zemljo? Preberite Razodetje 16 poglavje. Boleči tvori, vsa voda se bo spremenila v 
kri, žgoče sonce in debela toča težka talent (približno 26 kilogramov). Verjamem, 
da navedeno zveni kot blodnja in neuravnovešenost. Tudi faraon ni verjel Mojzesu 
o nadlogah, ki so prišle nad Egipt. Tudi Noetu niso verjeli, da bo potop, a se je vse 
zgodilo. In Pismo pravi, da se takrat ljudje ne bodo spreobrnili ampak bodo 
preklinjali Boga (Raz 16,21). Pravljice? Ne, arheologija in geologija govori o tem! 
Vprašam vas, kako to, da najdemo v eni plasti povsod po Zemlji v kamninah gora 
fosilne ostanke morskih organizmov? Ko arheologi naletijo na fosilne ostanke živali 
jih največkrat najdejo na kupu celo množico? So se umikale Velikemu vodovju in se 
na koncu niso imele kam umakniti? Ne želim zavajati, ampak razmislite! Sejte svoje 
misli, vedenje in vero skozi sito Svetega Pisma! Malokdo ga prebira, ker se ga ne da 
razumeti. A prosite Boga Očeta, za dar vedenja in preroštva, preden ga odprete. Po 
Svetem duhu vam bo dano vedeti, kaj vam Beseda, ki je sam Jezus Kristus govori. 
Ni smisel, da jo trikrat v celoti preberete. Prebirajte jo! Zakaj prej molitev? Primer, 
Jezus je rekel Ne mislite, da sem prišel razvezat postavo ali preroke; ne razvezat, 
temveč dopolnit sem jih prišel (Mt 5, 17). Dopolniti pomeni dati (k) čemu še kaj, 
kar manjka, do polne mere (po slovarju SSKJ). Je Jezus »ki je po njem vse 
ustvarjeno« prišel »popravljat« postavo ali preroke, ker je kaj narobe? Bomo rekli, 
da je želel vse dati na »višji nivo«? A ni Bog vseveden, popoln? Ker če Bog 
popravlja »svoje napake«, potem nima omenjenih lastnosti in ni več Bog! Sem šel 
predaleč? Namesto dopolnit, bi morala biti beseda izpolnit! In starejši izvodi Pisma 
vsebujejo takšen prevod. Z besedo »izpolnit« je Jezus povezal Staro zavezo v 
neločljivo celoto z Novo zavezo. Zato je pri preučevanju Pisma molitev za 
razumevanje nujna! Sveto Pismo je spremenjeno, ne samo zaradi ločil ali manjših 
popravkov. Jezus pravi, če bo kdo preroškim besedam v Pismu kaj dodal, ga bo 
Bog udaril z nadlogami. Če pa bi kaj odvzel od besed, …, bo Bog odvzel njegov 
delež pri drevesu življenja in pri svetem mestu (Raz 22;18,19). Te besede so 
zanesljive in resnične … kar se mora vsak čas zgoditi. (Raz 22,6).      Štefan                             
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK ( 4.10.do 11.10.2020) 

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 

PON 5.10. Čemšenik Ob 18.00 Za žive in pokojne sosede 

TOR 6.10 Čemšenik Ob 19.00 
+ DRNOVŠEK Blanka (obl), Franc, Marija 

2. + GROBLJAR Franc, Rafael 

SRE 7.10. 
Izlake Ob 9.00 ZA NOVE DUHOVNE POKLICE 

Čemšenik Ob 19.00 + KAJBIČ Ana (obl); 2.+ ARH Marko 

ČET 8.10. Izlake Ob 18.00 + družina BEČAJ;  2.+ KOPOREC Štefan 

PET 9.10. Izlake Ob 18.00 + ERJAVEC Pavla (obl), GROŠELJ 

SOB 10.10. 

Izlake Ob 18.00 + TURNŠEK Leopolda (obl);  2.+PIKELJ Pavla 

Čemšenik Ob 19.00  + ALEKŠEVE, MINKOVČEVE 

2.+ RAVNIKAR Leopold 

NED 11.10. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + HERLE Štefka   

2. + JUVAN Franc (obl), sin Franci(Brezje) 

Izlake Ob 10.00 + stare star. KLJUČEVŠEK, RAZPOTNIK 

 
OBVESTILA 

*V sredo (7.10) je dekanijsko srečanje duhovnikov – konferenca, začnemo z sveto mašo ob 
9 h lepo povabljeni. Somaševanje bo vodil škof Franci Šuštar.  
*Mladinski verouk- srečanje bo na Izlakah v petek ob 20 h, v Čemšeniku v soboto (10.10.) 
po večerni maši. 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. 
*V soboto 17.10. ob 17.30h na Izlakah srečanje zakonskih jubilantov. Povabljeni vsi kateri 
ste poročeni in se vaša obletnica konča na 0 ali na 5.Pri maši boste obnovili poročno 
obljubo 
*V nedeljo 18.10. bo srečanje starejših, bolnih pri 10 maši na Izlakah, Kdor bo želel bo 
lahko prejel zakrament bolniškega maziljenja. Vabi Župnijska Karitas Izlake 
 
DOBRA DELA: +PIKELJ Pavla: dar za cerkev N.N.; 2M- Štefkovi; dar za cerkev- Golčnikovi, 1M- 
Pirnatovi iz Brezja; +Štefan Koporec: 2M- žena Polda; sin štefan z družino; 1M- sin Polde z 
družino; 1M- hči Ani z družino; 1M- sin Jože; dar za cerkev – domači; 1M- Marija Korošec z 
družino; 1M- Joger Joži z družino; 1M- Gošte Vili z družino; 1M- Majdičevi iz Vrha; 1M- Arhovi iz 
Šemnika;  2M in dar za cerkev- sestra veronika in Ivan; 1m in dar za cerkev- Jani Vozelj z 
družino; 1M in dar za cerkev – Ocepek Marija; 1M- Borštnar Minka; 1M- družina Kurinšek; 1M 
in dar za cerkev družina Vozelj iz Krač 
 

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 


