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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 PO KATERI POTI? 
Tradicija ali izročilo je dediščina naših prednikov, za katero se običajno čutimo 
odgovorne, da jo negujemo in ohranjamo za kasnejše rodove. S šegami ali navadami 
poskušamo podoživljati nekdanji življenjski utrip. Zagotovo je narod, ki ohranja 
kulturno izročilo bogat, s čemer se tudi spominja narodnostnih korenin. Tradicijo 
prenašamo tudi na versko področje. Mnoga dejanja in odločitve glede vere 
»zavijemo v ovoj« s pretvezo »Tako so delali naši predniki!« Za temi stališči stojimo 
pogosto neomajno. Pa se vprašamo, kaj je duhovno pomembnejše, človeške navade 
ali prava vera v Boga? Ali s tradicijo ne izrinjamo Boga iz svoje sredine? V Jezusovem 
času je bila tradicija prav tako zelo zakoreninjena. Po prihodu v obljubljeno deželo 
se je 12 izraelskih rodov razselilo 10 na sever z verskim središčem v Samariji in dva 
na jug s središčem v Jeruzalemu. Predvsem severni del dežele je prevzel številna 
druga božanstva in poleg Troedinega Boga častil tudi druge bogove in tradicijo. Bog 
se je trudil in pošiljal svoje sle, preroke, da bi obvaroval svoje ljudstvo, kar lahko 
beremo v naslednji priliki Začel jim je govoriti v prilikah: »Neki človek je zasadil 
vinograd, ga obdal z ograjo, izkopal stiskalnico in sezidal stolp. Dal ga je v najem 
viničarjem in odpotoval. Ob določenem času je poslal k viničarjem služabnika, da 
bi dobil od njih del sadov iz vinograda. Ti pa so ga zgrabili, pretepli in odpravili 
praznih rok. Nato je poslal k njim drugega služabnika. Ranili so ga na glavi in ga 
zasramovali. Poslal je še enega in so ga ubili. Takó se je dogajalo še mnogim 
drugim: ene so pretepli, druge ubili. Imel je še enega, ljubljenega sina. Nazadnje je 
k njim poslal njega in rekel: ›Mojega sina bodo spoštovali.‹ Tisti viničarji pa so 
govorili med seboj: ›Ta je dedič. Dajmo, ubijmo ga in dediščina bo naša!‹ Zgrabili 
so ga, ubili in vrgli iz vinograda. Kaj bo torej storil gospodar vinograda? Prišel bo 
in viničarje pokončal, vinograd pa dal drugim. Ali niste brali tega Pisma: Kamen, ki 
so ga zidarji zavrgli, je postal vogalni kamen. Gospod je to naredil in čudovito je v 
naših očeh.« In poskušali so ga zgrabiti, pa so se zbali množice. Spoznali so 
seveda, da je to priliko rekel proti njim. Pustili so ga torej in odšli (Mr 12, 1-12). 
Prilika govori o Izraelu in njihovem oddaljevanju od Boga. Prvi služabnik predstavlja 
ljudi od časa Sinaja do babilonskega suženjstva. Drugi služabnik je obdobje od 
babilonskega suženjstva do časa Kristusa. Sin pa predstavlja Jezusa Kristusa. In ko jih 
vpraša, kaj bo storil gospodar vinograda, so sami dali odgovor na svoje početje. 
Izraelce so zelo obremenjevali številni predpisi in tradicija. To jih je tako dušilo v 
njihovih življenjih, da sploh niso mogli živeti po začrtanih pravilih, ki so jih predpisali 
farizeji in pismouki. Posebej ne v soboto na Gospodov dan. V Jezusovi besedi nikoli 
nismo zasledili »Jaz mislim«, ampak vedno sklicevanje na Božjo besedo npr. »Ali 
niste brali !« Kako je s tradicijo danes? Kakšen vpliv ima na naše duhovno življenje? 
Ali živeti duhovno tradicijo pomeni ceno izrivanja Boga iz svojega duhovnega 
življenja? Menite, da ni tako? Bog se ves čas trudi, da bi ljudi pripeljal v Večno 
Kraljestvo. Izraelci so le primer, kako ljudje prevzemamo človeške navade in jih 
preobrazimo v pravila, ki jim ne moremo zadostiti. Jezus nas ves čas usmerja k 
Besedi, da nas človeška tradicija in pravila nebi zasužnjevala na duhovnem 
področju. Vse je odvisno od naše svobodne volje, če želimo biti poslušni Bogu ali 
zadostiti človeškim pravilom in zakonom.   Štefan 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (8.9. do 15.9.2019) 

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 

PON 9.9. 
Čemšenik Ob 18.00 + ZUPAN Janez 

2. + VRAN Milan;   + PUSTOTNIK Ivana 

TOR 10.9. 

Šemnik Ob 18.00 + RAZPOTNIK Franc (obl), star. Pavla, Lojze 
VRTAČNIK 

2. + KOPOREC Ivan 

Podlipovica Ob 19.00 +starše Minka, Franc SEŠLAR 

SRE 11.9. 
Podlipovica Ob 18.00 + ZAJC Ivan (obl), Ančka 

Izlake Ob 19.00 + KRALJ Štefan (7.dan) 

ČET 12.9. Izlake Ob 19.00 + BRVAR Milan (obl)  

PET 13.9. Izlake Ob 19.00 + LAVRIN Rafaela (30.dan) 

SOB 14.9. 
Čemšenik Ob 19.00 + MARČUN Marija 

2. + ŠTEHARNIK Martin;   + ŠERAK Ivana 

NED 15.9. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + ŠKRABAR Nada, Pavla (obl) 

Izlake Ob 10.00 + GROŠELJ Frančiška, Anton 

OBVESTILA 
*V ponedeljek 9.9. bo ob 18.30 na Izlakah sestanek, srečanje za starše birmancev 
(župnija Izlake) 
*V soboto 14.9. je molitveno srečanje za nove duhovne poklice na Brezjah. Začetek 
molitve rožnega venca in molitvene ure je ob 9 h. Sodeluje naša dekanija, posebno 
povabljeni ministrantje, kateri naj vzamejo s sabo obleke. Po maši, katera se prične 
ob 10.30 bo srečanje ministrantov z gospodom nadškofom Stanislavom Zore. 
Poromali bomo skupaj Izlake in Čemšenik, odhod avtobusa izpred šole na Izlakah ob 
7.30 h. Prijavite se pri gospe Marti Kajbič (040-338-850) 
*V soboto 21.9. bo v STIČNI – STIČNA MLADIH. Odhod avtobusa iz Izlak ob 7.45, 
prijavite se pri župniku do 16.9. Povabljeni vsi ki bi se želeli udeležiti STIČNE MLADIH.  
*Srečanje zakonskih jubilantov, vseh ki imate obletnico porok, (ki se konča s 5 ali 0) 
lepo povabljeni na srečanje , ki bo v soboto 5. 10. 2019 ob 18 h v župnijski cerkvi na 
Izlakah, po maši druženje v Jurijevem domu.  
 
 

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 

Glasilo župnije Izlake in Čemšenik.. Naklada 300 izvodov v samozaložbi. 

 


