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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 LJUBITI SVOJEGA BLIŽNJEGA 

Ker je Jezus rekel Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, z vso dušo, z vso 
močjo in z vsem mišljenjem, in svojega bližnjega kakor samega sebe (Lk 10,27) 
mnogi razlagajo, da je Stara zaveza, s tem tudi postava in kar je bilo sporočeno po 
prerokih razveljavljeno. Ne mislite, da sem prišel razveljavljat postavo ali preroke: 
nisem prišel, da razveljavim, ampak da izpolnim (Mt 5,17 CHR). In omenjeno ni 
veljalo zgolj za Jezusa. Jezus nam je pokazal, kako naj bi veljalo za nas. Pavel nas 
opozarja In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z 
obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, 
njemu všečno in popolno (Rim 12,2). Se sprašujemo, kaj Bog pričakuje od nas? Kaj 
bi naj Zanj bilo všečno in popolno? Ljubi svojega Boga z vsem bistvom in bližnjega, 
kakor samega sebe. Verjamem, da se skušamo za Boga potruditi. Vendar če 
ljubimo Boga, moramo ljubiti tudi svojega bližnjega. A Bog s tem ni mislil le tiste, ki 
jih že imamo radi. GOSPOD, mar tvojih sovražnikov ne sovražim, se mi ne studijo 
tisti, ki vstajajo zoper tebe? (Ps 139,21). Ste na Davidovi strani? Kdor pravi, da je v 
luči, pa svojega brata sovraži, je še zdaj v temi (1 Jn 2,9). Če kdo pravi: »Ljubim 
Boga,« pa sovraži svojega brata, je lažnivec. Kdor namreč ne ljubi svojega brata, 
ki ga je videl, ne more ljubiti Boga, katerega ni videl (1 Jn 4,20). Pretežko? Raje 
zapravimo Večno življenje, kot da bi preobrazili svoj um in naredili tisto, kar želi 
Bog? Vprašajmo se kaj bi naredil Jezus? Sovražil tiste, ki ga sovražijo? Kaj je naredil 
s Savlom? Nanj je izlil blagoslov! In oseba, ki je prej preganjala Božje otroke, jim je 
kasneje oznanjala Večni, Kristusov Evangelij. Kaj želim reči? Blagoslavljajte svoje 
sovražnike! Molite za njih, da bodo spoznali Božjo milost. In Bog bo naredil 
spremembo v njihovih življenjih. Takrat zagotovo ne bodo več vaši sovražniki 
ampak bratje in sestre v Kristusu. Ker če ste največji sebičnež na tem svetu 
pomislite, kaj vse boste Vi prejeli. Ne razumite me napak. Vaša prošnja za 
blagoslov tistih, s katerimi se ne razumete, bo prinesla blagoslov tudi Vam! Da 
boste v miru z vsemi in z Bogom. Vaša prošnja v molitvi k Bogu Očetu bo 
preobrazila Vaš um, ker boste razpoznavali, kar je dobro in kaj slabo. In nekaj, kar 
je bilo prej zapoved, zakon, bo del vašega življenja. To, kar Bog od vas pričakuje 
boste preprosto živeli! Ali ni to Božji blagoslov za vas? Sedaj pa pravi tako Gospod, 
ki te je ustvaril, Jakob, in ki te je upodobil, Izrael: Ne boj se! kajti odkupil sem te, 
poklical sem te po imenu tvojem; ti si moj! (Iz 43,1). Vedite, da smo Kristusovi, po 
Njem smo ustvarjeni in odkupljeni! Torej pripadamo Jezusu. Vendar, ali smo s tem 
že rešeni? Moramo imeti vero, da je samo po Jezusu pot v katerem imamo srčnost 
in pristop v zaupanju po veri v njega (Jezusa); da se Kristus po veri vseli v srca 
vaša, ko ste ukoreninjeni in utrjeni v ljubezni (Ef 3, 12;17). Ker če verujem, da sem 
po Jezusu Kristusu ustvarjen in odkupljen, kot Pravi: moj jarem je prijeten in moje 
breme je lahko (Mt 11,30). Glej, stojim pred vrati in trkam (Raz 3,20).    Štefan                             
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK ( 11.10.do 18.10.2020) 

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 

PON 12.10. Čemšenik Ob 18.00 + OCVIRK Jože 2.     + BRIGELJ Ljudmila 

TOR 13.10. Izlake Ob 18.00 
+ starše SMRKOLJH, sorodnike 

2. + TURNŠEK Jernej 

SRE 14.10.  Izlake Ob 19.00 
+ RAZBORŠEK Anton, Ana, sorodniki 

2. + PIKELJ Jože 

ČET 15.10. 
Izlake Ob 19.00 + LEBAR Angela(obl), domače, sorodnike 

2. + ZUPANČIČ Pavel 

PET 16.10. 

Čemšenik Ob 18.00 + KLOPČIČ Frančiška, Jože (obl) 

2. + RAVNIKAR Stanka 

Izlake Ob 19.00 + SKRINJAR Marinka, Pavla, Martin 

SOB 17.10. 
Izlake On 17.30 ZA ZAKONCE (obletnica porok) 

Čemšenik Ob 19.00  + JELŠEVAR, ZUPAN;   2. + ZUPAN Ivana 

NED 18.10. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + POLC (Znojile);    2. ZA ZDRAVJE (Znojile) 

2.+ star.REMŠKAR (obl), REMŠKARJEVE 

Izlake Ob 10.00 + MLINARIČ Rezka (obl) 

 
OBVESTILA 

*Mladinski verouk- srečanje bo na Izlakah v petek ob 20 h, Povabljeni mladi, kateri ste 
končali devetletko. Dobrodošli na srečanje 
*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 soboto 17.10 po večerni maši srečanje ŽPS v Čemšeniku 
*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 
*V nedeljo (18.10) je misijonska nedelja, puščica je namenjena za misijone, za vsak Vaš dar 
BOG povrni. 
*Lahko že daste za molitev očenašev za rajne ob prazniku vseh svetih. 
DOBRA DELA: +Turnšek Jernej: dar za cerkev- žena; dar za cerkev- Grošelj Franc (Narof); 
2M- Razboršek Angela; 2M- nečakinja Irena z družino; 1M- Kajbič Leopold (starejši) z 
družino; 1M- nečak Franci Turnšek; 2M in dar za cerkev- brat Pavle z družino; 1M- Rozina 
Ivi; 2M in dar za cerkev- nečak Turnšek Pavli z družino; dar za cerkev- Brvarjevi iz 
Orehovice; 1M- družina Božič (Zg.Izlake), 2m- sestra Poldi, 1m- nečakinja Martina; 1m- 
Ravnikar Franc; 1M- družina Selan (Dobrova pri Ljubljani) 
 

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. 


