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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 SLEDITI BESEDI 
Jezus nas opozarja na prevare, pred katerimi bodo lahko klonili tudi duhovni pastirji. 
Poleg nevarnosti, da niti ne jemljemo resno Satanovo prisotnost, nimamo nobenih 
možnosti, da se borimo zoper njega s človeškimi sposobnostmi. Zakaj? Popolnoma 
pozna Božjo besedo in s spretnim sprevračanjem njene vsebine niti ne bomo vedeli, 
kdaj nas bo speljal na »tanek led«, ker Božje besede ne poznamo dovolj. Jezus nam 
je razkril, da ko bomo v takšni situaciji, da se zgolj in samo opiramo na Sveto pismo. 
Spomnimo se njegovih besed »Pisano je!« (Mt 4). Jezus nam je kot človek pokazal, 
kako naj ravnamo. Človek se brez božanske prisotnosti Troedinega Boga, Hudiču in 
njegovim demonom preprosto ne more zoperstavljati. A kako spoznati prisotnost 
temne strani? Preberimo trenutek, ko je padel človeški rod v greh. Kača pa je bila 
bolj prekanjena kakor vse živali na polju, ki jih je naredil GOSPOD Bog. Rekla je 
ženi: »Ali je Bog res rekel, da ne smeta jesti z nobenega drevesa v vrtu?« In žena 
je rekla kači: »Od sadu drevja v vrtu jeva, ›le z drevesa sredi vrta,‹ je rekel Bog, 
›ne jejta sadu, tudi dotikajta se ga ne, sicer bosta umrla!‹« Kača pa je rekla ženi: 
»Nikakor ne bosta umrla! V resnici Bog ve, da bi se vama tisti dan, ko bi jedla z 
njega, odprle oči in bi postala kakor Bog, poznala bi dobro in húdo.« Žena je 
videla, da je drevo dobro za jed, mikavno za oči in vredno poželenja, ker daje 
spoznanje. Vzela je torej od njegovega sadu in jedla, dala pa je tudi možu, ki je bil 
z njo, in je jedel. Tedaj so se obema odprle oči in spoznala sta, da sta naga. Sešila 
sta si predpasnika iz smokvinih listov (1 Mz 3, 1-7).  Zagotovo vsem znan odlomek, 
ki ga mnogi dojemajo kot pravljico. Vendar menim, če ga bomo podrobneje preučili, 
da bomo lahko videli način, kako nas lahko druga stran pretenta. Satan je 
spregovoril z Evo v Rajskem vrtu po človeško. Ali kače govorijo po človeško? 
Verjetno se strinjate, da ne. Torej je Hudič najprej naredil LAŽNI ČUDEŽ, da bi 
pritegnil človeško pozornost. Sledi navezava pogovora, vendar kako? »Ali je Bog res 
rekel, da ne smeta jesti z nobenega drevesa v vrtu?« Kača LAŽNO POVZEMA BOŽJO 
BESEDO. Menim, da se že tukaj pojavlja problem, ker s slabim poznavanjem Božje 
besede težko zaznamo razliko med lažjo in resnico. Ko kača odgovori Evi, ji med 
vrsticami pove, da je Bog lažnivec. To je tretja stopnja Hudičevega delovanja 
IZKRIVLJANJE LJUDSKE PRESOJE, s katerim želi spodbuditi naše razmišljanje tako, da 
zaključke utemeljimo na naših mislih. V tem trenutku izrinemo Boga iz središča 
našega življenja, in v središče našega življenja postavimo sebe. Eva je verjetno ob 
tem razmišljala, da jima Bog ni povedal resnice, zakaj je lagal? In ko gleda sadež na 
drevesu presoja neodvisno od Boga. Kača je povedala, da ju Bog drži v nevednosti 
(da bi se jima odprle oči) in jima pove, da jima bo sadež prepovedanega drevesa dal 
sposobnost, da bosta kakor Bog. Satan Evi s tem govori, da je Bog nastal s tem ko je 
pojedel sad z drevesa spoznanja. Lahko opazimo način, da Satan Evi vodi misli, da bi 
prišla do zaključka, kakršnega želi. Bog je Adamu in Evi povedal, kaj lahko in kaj ne. 
S tem jima je povedal kaj je DOBRO in kaj ZLO. Evi je bil predstavljen sad na 
drevesu. S pomočjo vida in drugih čutil presodi kakovost sadeža na drevesu. Torej 
PRESOJANJE Z LASTNIMI ČUTILI. In na koncu da Eva sad Adamu. To pa je peta 
metoda Hudičevega delovanja, da UPORABI LJUDI, da preko jih spelje druge na 
stranske poti. Jezus nam je pokazal pot iz labirinta s »Pisano je!« Štefan 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (11.8. do 18.8.2019) 

NED 1.9. 

Izlake Ob 7.00 + ARH Ivan(obl), Branko, sorodnike 

Čemšenik Ob 8.30 ZA FARANE ČEMŠENIKA; IZLAK 

2. + KLOPČIČ Franci, sorodnike (Sp.Ržiše) 

Izlake Ob 10.00 + BRVAR Štefka (obl), Evgen 

DOM Ob 15.00 ZA DUHOVNE POKLICE 

PON 2.9. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU 

TOR 3.9. Izlake Ob 19.00 + JENKO Leopolda (obl), Rudolf 

SRE 4.9. Izlake Ob 19.00 + HRIBAR Stanislav (30.dan) 

ČET 5.9. 
Izlake Ob 19.00 + KLANČNIK Marjan (30.dan) 

2. + KRALJ Nande (obl) 

PET 6.9. 

Čemšenik Ob 18.00 + ŠERAK Ivana 

2. + MARČUN Marija;  + ŠTEHARNIK Martin 

Izlake Ob 19.00 + KLJUČEVŠEK Mari (obl) 

2. + KOPRIVŠEK Jernej 

2. + JUVAN Alojzija (obl) 

SOB 7.9. 

Čemšenik Ob 19.00 + VRAN Janez (7.dan) 

2. + TRINKAUS Zali 

2. + BRVAR Angela 

NED 8.9. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + DRNOVŠEK Ana (obl), Jože 

Izlake Ob 10.00 V DOBER NAMEN 

OBVESTILA 
*V torek 3.9. bo ob 20 h srečanje ŽPS na Izlakah, člani lepo povabljeni 
*Petek (6.9.) je prvi petek, obhajanje bolnikov, starejših na domu, če bi kdo želel, da mu 
prinesem Jezusa naj sporoči.  
*Na prvi petek molitev pred Najsvetejšim v Čemšeniku in na Izlakah (pri maši) 
* ANIMATORJI ZOPET VABIJO NA  VESELE VEROUČNE URICE Predšolski in šolski otroci se 
snidejo tokrat  že kar  v soboto, 7. 9. 2019,  popoldne ob 14. uri v Domu sv. Jurija.Tokrat se 
boste veliko  pogovarjali, precej hodili, nekaj se bodo igrali, opazovali zvonarje v zvoniku, 
srečali Janeza Vajkarda Valvazorja, spoznali naše podružnične cerkvice, pomalicali v Čebelici in 
se tam razšli ob 19, 45. To je čas, ko ste starši in otroci vabljeni tudi na Valvazorjev večer na 
Medijskem gradu.Tokrat naj imajo otroci le nekaj vode za na pot.V primeru dežja bodo te 
veroučne urice odpadle. 
 *v nedeljo 8.9. bo vpis veroučencev. Vsako leto se ponovno vpiše otrok k verouku. Z 
veroukom bomo pričeli v tednu po nedelji 8.9. 
*» Izlaški gledališčniki« in Občina Zagorje ob Savi, vabita v soboto, 07.09.2019 ob 20. uri na 
Valvazorjev dan 2019 na Medijskem gradu. V primeru dežja, bo prireditev v nedeljo, 
08.09.2019 prav tako ob 20. uri.« 
 

ŽUPNIJSKI URAD IZLAKE IN ČEMŠENIK 
Župnik: Janez Mihelčič 
Naslov: Zgornje Izlake 2; 1411 Izlake 
Telefon: 03/5673535;  041-749540 

Uradne ure: vsak delavnik po sveti maši v 
župnišču ali po dogovoru  

E- naslov: janez.mihelcic@rkc.si 
Spletna stran: zupnija-izlake.rkc.si 


