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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 ALI LAHKO SPREMINJAMO BOŽJO BESEDO? 
Kako moliti k Bogu, je Jezus na prošnjo učencev, kot primer povedal molitev »Oče 
naš«. Molitev najdemo v Matejevem evangeliju (Mt 6) v obliki, ki jo danes 
uporabljamo. Tudi v Lukovem evangeliju (Lk 11) beremo podobno vsebino, ki pa je 
bila včasih enaka, kot v Matejevem evangeliju. Zakaj? Ne znam odgovoriti. Vendar 
je bila narejena SPREMEMBA! Vem, da boste rekli, da sem dlakocepec in 
drobnjakar, ter da se obregam v nepotrebne malenkosti. Želim izpostaviti 
spremembo ravno v molitvi »Oče naš«, ko se želi del »… in ne vpelji nas v skušnjavo 
…« (Mt 6, 13) spremeniti v »ne prepusti nas skušnjavi«. Vem, da boste navedbo 
zagovarjali, da nas Bog Oče zagotovo ne bo peljal v skušnjavo, v greh! Se 
popolnoma strinjam. Vendar vprašajmo se, zakaj pademo v greh? Zaradi Boga? Zato 
jim Bog pošilja delovanje blodnjave, da verjamejo láži: tako bodo obsojeni vsi, ki 
niso verjeli resnici, temveč so pritrjevali krivičnosti (2 Tes 2, 11-12). Kot lahko 
razberemo je težava v nas, da ne verjamemo resnici, ampak laži in s tem pritrjujemo 
krivičnosti. Je Bog odgovoren, če zametujemo resnico, ki je Beseda, ki je sam Jezus 
Kristus? Bog Oče nam je dal SVOBODNO VOLJO! In poteza je na nas samih. Bog Oče 
je poslal svojega Edinorojenega Sina, kot EDINO ZADOSTNO ŽRTEV za odkupitev 
naše grešnosti, ZAME IN ZATE! In »ni teorije«, da Jezusove besede »ne vpelji nas v 
skušnjavo« govorijo o tem, da bi nas Bog vpeljal v skušnjavo. Jezus je enega bistva z 
Očetom Mar ne veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče v meni? (Jn 14, 10). Zavedati se 
moramo, da smo BOŽJA STVARITEV, VSAK POSAMEZNIK! In VSAK je za Boga 
pomemben! Ne verjamete? Spomnimo se Sodome in Gomore. Razvratnih mest ni 
uničil, dokler ni bila rešena Lotova družina. Jeriho! Vlačugo Rahebo in njeno družino 
so rešili, ker je pomagala oglednikom Božjega naroda. Gospod pozna svoje (2 Tim 2, 
19) In kako bo ob koncu časov? Zatem sem videl štiri angele, ki so stali na štirih 
vogalih zemlje in zadrževali štiri vetrove zemlje, da ne bi pihali ne na zemljo ne na 
morje ne v katero koli drevo. Nato sem videl drugega angela, ki se je vzpenjal od 
sončnega vzhoda in je imel pečat živega Boga. Z močnim glasom je zavpil štirim 
angelom, ki jim je bila dana oblast, da škodujejo zemlji in morju: »Ne škodujte ne 
zemlji ne morju ne drevesom, dokler s pečatom ne zaznamujemo služabnikov 
našega Boga na njihovih čelih.« (Raz 7, 1-3). Veter pomeni vojno, spopad; zemlja – 
redko naseljena pokrajina; morje – gosto naseljeni kraji; drevo – posamezna oseba. 
In o čem vsebina govori, da bo Bog vse uničil? Nikakor! Bog pozna svoje in jih bo 
obvaroval s posebnim znamenjem, BOŽJIM PEČATOM. Torej Božji narod bo 
obvarovan ob Drugem Jezusovem prihodu. Vse to izpostavljam, da »… in ne vpelji 
nas v skušnjavo …« NE RAZUMEMO! In odgovor lahko najdemo v 2 Tes 2, 11-12 
(glej zgoraj). Pa vas vprašam, »Ali lahko zaradi našega nerazumevanja spreminjamo 
Jezusovo molitev?« Sam Jezus odgovarja Vsakomur, ki posluša preroške besede, ki 
so v tej knjigi, izjavljam: če bi jim kdo kaj dodal, ga bo Bog udaril z nadlogami, ki 
so opisane v tej knjigi. Če pa bi kaj odvzel od besed, ki so v tej preroški knjigi, bo 
Bog odvzel njegov delež pri drevesu življenja in pri svetem mestu, ki sta opisani v 
tej knjigi (Raz 22, 18-19). In kaj prejemamo, z molitvijo k Bogu Očetu? Če torej vi, ki 
ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo nebeški Oče 
dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo (Lk 11, 13). Prosimo za Svetega Duha. Štefan 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (8.9. do 15.9.2019) 

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 

PON 16.9. 
Čemšenik Ob 18.00 + BRVAR Angela 

2. + TRINKAUS Zali 

TOR 17.9. 
Izlake Ob 18.00 + PREK Ljudmila 

2. + KOPOREC Ivan 

SRE 18.9. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU 

ČET 19.9. Podlipovica Ob 19.00 + ARH Alojz, Angela, Lojze, sorodnike 

    2. + KLANČNIK Marjan 

PET 20.9.  
Izlake Ob 19.00 + Nande, Rado, stare starše KRALJ, 

RAVNIKAR 

SOB 21.9. 

Čemšenik Ob 16.00 Zlata poroka: RAVNIKAR Alojz, Stanislava 

Izlake Ob 18.00 + družina BEČAJ 

Čemšenik Ob 19.00 V ZAHVALO 

2. + ARH Marko (7.dan) 

2. + PUSTOTNIK Ivana 

NED 22.9. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + ZUPAN Ivan., +ZUPANOVE (Sp. Znojile) 

Izlake Ob 10.00 + PRAŠNIKAR Jakob (obl)  

OBVESTILA 
*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.  
 

DOBRA DELA: + Vran Janez: 1M- Darko z družino; 1M- Jože, Marjeta Drolc; 1M in dar 
za cerkev- sestra Pavla Veteršek; 2M in dar za cerkev-  sestra Zinka z možem, sin 
Branko, hčerka Urška, Cvetka z družinama; 1M in dar za cerkev- nečakinja Slavi z 
družino; 1M in dar za cerkev- nečakinja Joži z možem Ivanom; dar za cerkev – domači; 
1M- Bokalovi; 1M- Veteršek Jože z družino; 1M- družina Grobljar, 1M- Bokal Francka; 
1M- Ceglar Srečko; 1M- Lavrih Darinka z družino; 1M- Kajbič Ivan 

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. 

 


