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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 GRADITI NA PESKU 

Na otoku Patmos je Janez dobil vizijo, kako Jezus hodi med svečniki. Svečniki  
ponazarjajo Jezusovo cerkev v različnih časovnih obdobjih. In zadnje obdobje 
ponazarja Laodikejska cerkev (preberite Raz 3,14-22). Kako vidi jezus svojo cerkev 
pred koncem časov? Mlačno, najraje bi jo izpljunil. Cerkev se ima za 
samozadostno, da je v njej resnica in da ničesar ne potrebuje. V prejšnjih časovnih 
obdobjih (Efez, Smirna, … Raz 1-3) Jezus izpostavi kaj vidi v svoji Cerkvi dobro i kaj 
slabo. A v Laodikejski Cerkvi ne izpostavi ničesar dobrega! Je tik pred tem, da jo 
zavrže! Vendar v svoji božanski ljubezni pokaže pot. Jezus pokaže nase. Pravi, da 
od Njega kupimo zlata v ognju prečiščenega (Njegovo Besedo), belih oblačil (naj se 
odenemo v Njegovo pravičnost, saj bomo samo tako večno živeli) in mazila, da 
spregledamo. In če bomo odprli vrata na Jezusovo trkanje, bo prišel k nam. A ne bo 
šlo kar tako! Ne brez preobrazbe! Spomnite, kaj je Jezus rekel Nikodemu? (Jn 3). 
Preobraziti moramo svoj um, da bomo izpolnjevali Božja pričakovanja in jih bomo 
živeli. 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). Zavedati se moramo, da si Bog Oče 
neznansko želi, da bi živeli z Njim v Nebeškem kraljestvu, večno v Njegovi bližini, 
kjer bo poskrbel dobesedno za vse. Zato je poslal svojega Edinorojenca, da se je 
žrtvoval kot popolna daritev za grehe, Nebeško jagnje je moralo umreti na Križu 
zate in zame! A kljub temu, da je toliko naredil za nas, nas v odločitev ne prisiljuje! 
Daje nam zgolj možnost, da izberemo! In če želimo, bomo svojo namero potrdili 
tako, da bomo izpolnjevali Božja pričakovanja. Kaj so že Božja pričakovanja? 
Mogoče Njegove Zapovedi (2 Mz 2,20)? Potrudi se, da se boš pred Bogom izkazal 
za preizkušenega, za delavca, ki se mu ni treba sramovati in ki pravilno ravna z 
besedo resnice. Ogiblji pa se posvetnih čenč, saj te še pospešujejo brezbožnost in 
njihov nauk se bo razpasel kakor gangrena. Taka sta Himénaj in Filét. Zašla sta 
od resnice, ko pravita, da je vstajenje že bilo, in podirata vero nekaterih. Toda 
trdni Božji temelj stoji in ima tale pečat: Gospod pozna svoje in: »Naj odstopi od 
krivice vsak, kdor kliče Gospodovo ime« (2 Tim 2,15-19). Drugače bomo odstopili 
od Boga. Bog je Stvarnik, ki je v Soboto dokončal Svoje delo Stvarjenja! In to je 
Božja delnica, ki jo imamo v rokah! Je vrednostni papir, ki ima v Božji banki 
neprecenljivo vrednost in ki nam bo izplačan ob Drugem Jezusovem prihodu. 
Lahko pa jo vložimo v posvetno banko, kjer je božja delnica zasmehovana ni 
vredna počenega groša. Kaj boste izbrali? Božje ali človeške duhovne zakone? 
Pismo nas ves čas po prerokih in z božanskim posredovanjem za človeštvo 
spodbuja, da ne gradimo na pesku, ampak na trdnem temelju na Skali, ki je Jezus 
Kristus! Čas je nastopil in izbrati moramo! Nevihta zla bo kmalu silovito pritisnila na 
temelj vere posameznika. In če temelj popusti, nas bo za zmeraj odneslo.  Štefan                             
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 1.11.2020 do 8.11.2020) 

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 

PON  2.11. 

Čemšenik Ob 8.00 + MINKOVČEVE, PLAZNIKOVE 

Podlipovica Ob 10.00 + HRIBAR, PRAŠNIKAR, sorodniki 

Izlake Ob 17.00 V ZAHVALO IN PRIPROŠNJO (PJ) 

TOR 3.11. Izlake Ob 19.00 + ZUPANČIČ Andrej (obl) 

SRE 4.11. Čemšenik Ob 19.00 + DROBEŽ Karli, sorodnike 

ČET 5.11. 
Izlake Ob 19.00 + PRAŠNIKAR Ivanka, predniki, sorodniki 

2. + GIONKER Vida (7.dan) 

PET 6.11. 

Čemšenik Ob 18.00 + IZLAKAR Marija, Anton 

Izlake Ob 19.00 
+ ROZINA Anton, stari starši BUTARA 

+ PREK Ljudmila (obl) 

SOB 7.11. 
Izlake Ob 18.00 + BEBAR Tanja (obl) 

Čemšenik Ob 19.00 + starše ROZMAN , Janez 

NED 8.11. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + POVŠE Leopold (obl) 

Izlake Ob 10.00 + DROLC Francka (obl), KNEZ Slavko 

OBVESTILA 
*Molitev za rajne »OČENAŠI« bo v Čemšeniku v nedeljo 1.11. ob 17 h prenos po 
Facebooku. 
*Molitev za rajne »OČENAŠI« na Izlakah v ponedeljek 2.11. ob 17 h po molitvi še 
sveta maša. Prenos preko Facebooka. Povabljeni k sodelovanju.   
*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. 


