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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 KO JE TEŽA REŠITEV  

Smisel krščanske vere, je vera v Jezusov drugi prihod. Če me kdo do takrat, ko sem 
govoril celo o letnicah, kdaj se bo to zgodilo ni imel za »malo čudnega«, sem od 
takrat pri mnogih postal čuden . Ampak dosegel sem namen, zapomnili ste si 
sporočilo. Spomnil bi vas, kaj je Jezus povedal o svojem ponovnem prihodu Tako 
bo kakor s človekom, ki je zapustil svoj dom in šel na potovanje. Svojim 
služabnikom je izročil oblast, vsakemu svoje opravilo, vratarju pa je naročil, naj 
bedi. Bodite torej budni, ker ne veste, kdaj pride hišni gospodar – zvečer, 
opolnoči, ob petelinjem petju ali ob zori – da vas ne najde spečih, če pride 
nenadoma. Kar pravim vam, pravim vsem: Bodite budni! (Mr 13,34-37). A mislite, 
da nam je Jezus svetoval, da naj ne hodimo spat? Malo dolga bi bila, a ne ? »Saj 
še Jezus ne ve, kdaj bo prišel!« boste rekli »To je lahko čez 1.000 let«. Takšni so 
človeški odgovori. Mar ne veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče v meni? (Jn 14,10). O 
tem smo že govorili. S priliko o tatu nam je Jezus povedal, da naj ne spimo 
duhovno! Kar pa zadeva čase in trenutke, bratje, ni treba, da bi vam pisali o tem, 
saj sami natančno veste, da bo Gospodov dan prišel, kakor pride tat ponoči. Ko 
bodo govorili: »Mir in varnost,« tedaj bo nenadoma prišla nadnje poguba, kakor 
pride porodna bolečina nad nosečnico, in ne bodo ubežali. Vi, bratje, pa niste v 
temi, da bi vas ta dan presenetil kakor tat, saj ste vsi sinovi luči in sinovi dneva (1 
Tes 5,1-5). Ta dan ne bo prišel skrivoma za tiste, ki duhovno bdijo, ampak za tiste 
»tisočletne «. Ne razumite me, da se norčujem, nikakor! Vendar lažni in 
sprevrnjeni nauki so tisti, ki nam grozijo. Vstali bodo namreč lažni kristusi in lažni 
preroki in bodo delali velika znamenja in čudeže, tako da bi zavedli celo izvoljene, 
če bo mogoče (Mt 24,24). Vedite, da se proti zlu zagotovo ne morete boriti s 
svojimi močmi in krepostmi. Samo Bog nas lahko obvaruje zla! Z molitvijo k Bogu 
Očetu omogočam, da Bog dela v mojem življenju in da lahko imam osebno vez z 
Jezusom Kristusom. Da ne bi bilo kot v Noetovih časih Kakor so namreč v tistih 
dneh pred potopom jedli in pili, se ženili in se možile do dne, ko je šel Noe v ladjo, 
in niso spoznali, dokler ni prišel potop in vseh odnesel, tako bo tudi ob prihodu 
Sina človekovega (Mr 24,38-39). V molitvi k Bogu Očetu in branju Pisma, nam bo 
Bog razkril, vse, kar moramo vedeti Da, Gospod BOG ne stori ničesar, ne da bi svoj 
sklep razodel svojim služabnikom prerokom (Am 3,7). V delu zadnjega sporočila 
svetu, je po angelu Bog objavil Bojte se Boga in izkažite mu čast, kajti prišla je ura 
njegove sodbe. Molíte njega, ki je naredil nebo in zemljo, morje in izvirke vodá! 
(Raz 14,7). Kdaj bo sodba, kdaj se bo moje ime pojavilo na sodišču, tega sicer ne ve 
nihče, a se ta čas dogaja! Nastopa namreč čas, da se sodba začne v Božji hiši. … In 
če se pravični komaj reši, kje se bo pokazal brezbožnež in grešnik? (1 Pt 4,17-18). 
Naš značaj bo stehtan! stehtan si bil na tehtnici in izkazalo se je, da si prelahek 
(Dan 5,27). Upam, da Jezus to ne reče za nikogar od nas, ker so dnevi tukaj! Štefan                             
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK ( 18.10.do 24.10.2020) 

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) 

PON 19.10 Čemšenik Ob 18.00 
V zahvalo za vse srečno prevožene 
kilometre 

TOR 20.10. Izlake Ob 19.00 ZA ZDRAVJE (Zg. Prhovec) 

SRE 21.10. Čemšenik Ob 19.00 + GRAHEK 

ČET 22.10. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU 

PET 23.10. Izlake Ob 18.00 + ZOREC Mirko (obl) 

SOB 24.10. Čemšenik Ob 19.00 + STRNIŠNIK Valentin (30.dan) 

NED 25.10. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + ŠKRABAR Pavla, Nada, VRTNIKOVE 

2.+ GROBLJAR Andreja, Franc Rafael, star. 
SUŠA 

2. + ZUPAN Franc, ŠPANOVI 

Izlake Ob 10.00 + RAVNIKAR Marija; URBANČIČ Anton 
(obl), Frančiška 

 
OBVESTILA 

*V nedeljo (18.10) je misijonska nedelja, puščica je namenjena za misijone, za vsak 
Vaš dar BOG povrni. TRR: SI56 0201 4005 1368 933; namen nakazila: Misijonska 
nedelja 2020 koda namena: CHAR; referenca: 249807; Misijonsko središče Slovenije, 
Kristanova 1, 1000 Ljubljana 
*Lahko že daste za molitev očenašev za rajne ob prazniku vseh svetih. 
*Verouk je zaenkrat odpovedan, otroci naj naredijo eno nalogo naprej.  
*Maše bodo opravljene na dan in uro v kraju kjer je napisana. Maševal bom brez 
prisotnosti ljudi, dokler ne bo drugače določeno iz strani Države oz. Slovenske 
škofovske konference.  
*Svoj dar za župnijo lahko nakažete na spodnji račun. Hvala za Vašo skrb za 
župnijo. Bog Vam povrni.  
 
 

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. 

 
 
 


