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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 BREZPOGOJNA POSLUŠNOST 

Ko berete Razodetje, tudi če skoraj nič ne razumete, razberete, da gre za končni 
spopad med Kristusom in Satanom, da bo greh nadvladan in izbrisan, da bo zelo 
težko obstati. In kako bomo lahko obstali ob Koncu časov? Zgolj in samo v našem 
Gospodu Jezusu Kristusu in samo v Njem bomo lahko izbojevali svoj boj in obstali 
na strani pravičnih. Pa nam bo uspelo? Kaj za to potrebujemo? Spomnil bi vas na 
svetopisemsko zgodbo o Abrahamu in Izaku, zagotovo jo poznate. Ko je Bog 
poklical Abrahama, se je ta tisti trenutek odzval »Tukaj sem.« (1 Mz 22,1). Kako 
vem? Bog mu reče »Vzemi svojega sina, svojega edinca, ki ga ljubiš, Izaka, in 
pojdi v deželo Moríja! Tam ga daruj v žgalno daritev na gori, ki ti jo bom 
pokazal!« (1 Mz 22,2). Pismo ne piše, da bi se Abraham pogajal z Bogom, da naj to 
od njega ne zahteva. Kako bi se vi odzvali na Božjo zahtevo? Postavite se v vlogo 
Abrahama. Kaj menite, kakšne bi bile vaše misli? Da je Bog krut in neizprosen? In 
ko bi vam vaš otrok rekel »Glej, ogenj in drva, kje pa je jagnje za žgalno daritev?« 
Verjetno nebi rekli kot Abraham »Bog si bo preskrbel jagnje za žgalno daritev, 
moj sin.« (1 Mz 22,2). Izpostavil bi »neko podobnost«. Na gori Morija je Golgota in 
pod goro Morija je Getsemanski vrt. Vas to na kaj spomni? Ali ni v tem dogodku 
prevzel Abraham vlogo Boga Očeta in Izak Jezusa Kristusa? Menite, da bi Bog Oče 
želel Jezusovo smrt za svoje zadoščenje ali za našo Odrešitev? In kraj, kjer se je vse 
zgodilo (nam poznano kot Golgota-lobanja) se je poimenoval Na gori GOSPODOVI 
bo preskrbljeno (1 Mz 22,14). In zakaj vse izpostavljam? Menim, da bo ob koncu 
časov odločilno, da se bomo zavedali, da je Bog za nas vse preskrbel. In za naš 
obstoj bo potrebna brezpogojna poslušnost. Bog Oče nam je pokazal svoje 
prizadevanje za nas s smrtjo svojega Edinorojenega Sina našega Gospoda Jezusa 
Kristusa, na Križu! Za brezpogojno poslušnost nekomu pomeni, da ga moramo zelo 
dobro poznati. Da smo ga spoznali, spoznavamo po tem, če se držimo njegovih 
zapovedi (1 Jn 2,3). Saj kot smo že rekli kajti moj jarem je prijeten in moje breme 
je lahko (Mt 11, 30) v popolni poslušnosti. V popolni poslušnosti delamo stvari iz 
ljubezni, ker popolnoma zaupamo. Nikar se ne boj, saj sem te odkupil, poklical 
sem te po imenu: moj si! (Iz 43,1). Konec časov bo krut in neizprosen. Mar ne 
veste, da je vaše telo tempelj Svetega Duha, ki je v vas in ki ga imate od Boga? 
Ne pripadate sebi, saj ste bili odkupljeni za visoko ceno. Zato poveličujte Boga v 
svojem telesu (1 Kor 6,19-20). Za visoko ceno ste bili odkupljeni; ne postanite 
sužnji ljudem (1 Kor 7,23). Pomembno je naše telo in naš duh. Sicer obstaja želja za 
slavljenje Boga, vendar ga slavimo po svoje. Za vaše Večno življenje gre, vsakega 
posamezno med nami. Ne zaupajte vsakemu, ki pravi »Skoči!« Zato vam pravim: 
Ne skrbite za življenje, … Ne delajte si s tem skrbi! … Vaš Oče vendar ve, da to 
potrebujete. Iščite njegovo kraljestvo in to vam bo navrženo (Lk 12,22-31). Štefan                             
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK ( 25.10.do 1.11.2020) 

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 

PON 26.10. Čemšenik Ob 18.00 + BRIGELJ Ljudmila 

TOR 27.10 Izlake Ob 7.30 + PUŠNIK Karel, sin Karel, rejenka Manuela 

SRE 28.10 Izlake Ob 19.00 + PRAŠNIKAR Milan, predniki, sorodniki 

ČET 29.10. Čemšenik Ob 19.00 + BOKAL Edi (obl), starše 

PET 30.10 Izlake Ob 19.00 ZA ZDRAVJE (U) 

SOB 31.10 
Izlake Ob 18.00 + ARH Otmar (7.dan) 

Čemšenik Ob 19.00 + RAVNIKAR Leopold 

NED 1.11. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 V zahvalo za dar vida in zdravje oči 

Podlipovica Ob 10.00 + družina ULE 

Čemšenik Ob 13.30 ZA VSE RAJNE 

Izlake Ob 15.00 PO NAMENU SVETEGA OČETA- PAPEŽA 
 

*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.  
*Maše na praznik VSEH SVETIH bodo pri zaprti cerkvi. Prenos po medijih na 
praznik iz Podlipovice ob 10 h. 
*Obhajilo je mogoče prejeti po vsaki sveti maši, v kraju kjer mašujem. Sveta maša 
med tednom je dolga približno 20 do 25 min. Prejem obhajila je možno prejeti do 
30 minut kasneje. Ob nedeljah je sveto obhajilo možno prejeti: zjutraj na Izlakah 
od 7:30 do 8:00, v Čemšeniku od 9:00 do 9:30 in na Izlakah po 10 maši od 10:45 
do 11:30.  Hvala, vaš župnik. 
*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. 

 


