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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 EDEN IN EDINI 
Če smo na počitnicah ali na potovanju običajno nismo popolnoma seznanjeni s 
podrobnostmi dogodkov doma. Če spremljamo dogajanja in če si želimo ustvariti 
pravo sliko o kakšnem dogodku ali problemu, moramo poiskati informacije iz 
različnih, včasih nasprotujočih virov in presoditi. Običajno na verskem področju ne 
spremljamo dogodkov. Še posebej ne informacij iz različnih virov ali celo iz virov 
drugih religij. Na poročilih in oddajah vedno pogosteje lahko zasledimo poudarjanje 
o združevanju različnih verstev, kjer se nas poziva k strpnosti do drugih, da se bo na 
ta način prispevalo k svetovnem miru, saj imamo vsi enega boga. Pri drugih verstvih 
bi se osredotočil na našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki je Bog Sin. Nobeno od 
verstev ga ne pojmuje kot Boga, po katerem smo lahko odrešeni. Spomnimo se Jaz 
sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni. Če ste 
spoznali mene, boste spoznali tudi mojega Očeta (Jn 14, 6-7). Religije in verstva 
celo spodbijajo, da ni bilo telesnega vstajenja, da obstajajo druge poti, da se pride v 
Nebesa. Govorijo, da je vera v Jezusa, kot nam govori Božja Beseda starokopitna in 
nazadnjaška, ter da jo ne moremo jemati dobesedno, kot nam je povedana po 
prerokih in samemu Jezusu. Če pomislim samo, da je Jezus EDINA POT in da je Jezus 
ENEGA BISTVA Z OČETOM, potem bi vsa verstva morala sprejeti Jezusa za svojega 
Gospoda, za svojega Boga. Jaz, jaz sem GOSPOD, razen mene ni rešitelja. Jaz sem 
oznanil, rešil in dal slišati, in ni bilo med vami tujega boga. Vi ste moje priče, 
govori GOSPOD, in jaz sem Bog (Iz 43, 11-13). Menim, da ni dvoma, da je Jezus 
rešitelj tistega, ki ga sprejme in Jezus je BOG! Jezus Kristus je isti, včeraj in danes in 
na veke. Ne pustite, da bi vas zapeljevali različni tuji nauki (Heb 13, 8-9). In vemo 
tudi, da se Besedi ne sme nič dodajati in nič odvzemati, saj Človek naj ne živi samo 
od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust (Mt 4, 4). Vendar nas 
filozofi in teologi nagovarjajo, da Božja beseda ni nekaj nespremenljivega in da 
Božje zapovedi, kot tudi Jezusova opozorila lahko spreminjamo ali celo zavržemo. 
Gorje njim, ki hudemu pravijo dobro, dobremu pa húdo, ki temo delajo za luč, luč 
pa za temo, ki grenko delajo za sladko, sladko pa za grenko. Gorje njim, ki so 
modri v lastnih očeh, ki imajo sebe za razumne. Gorje njim, ki so hrabri, kadar se 
napajajo z vinom, pogumni, kadar mešajo opojno pijačo, ki oproščajo krivičnega 
zaradi podkupnine in kratijo pravico pravičnemu. Zato bo, kakor če ognjeni jezik 
požre strnje in se vročina plamena izgubi: njihova korenina bo postala kakor 
trhlenina in njihov cvet bo odletel kakor prah, ker zametujejo postavo GOSPODA 
nad vojskami in prezirajo besedo Svetega Izraelovega (Iz 5, 20-24). Gredo celo v 
popularizacijo krščanstva brez Boga in želijo nadomestiti »staro« religijo z povsem 
novo, kjer Jezusu odvzemajo božanskost, Jezusova smrt in vstajenje pa je kot 
nekakšna pravljica, nekakšen mit. Menim, da bi se samo tako lahko religije vseh 
verstev združile v neki novi mešani religiji, da bi preprosto Jezusu odvzeli božansko 
naravo. in ko Jezusa »razrešimo« odrešenja, ga lahko postavimo ob bok kateremu 
koli božanstvu drugih religij (npr. budaizmu, krišni). In v novih cerkvah so začeli 
prikazovati Jezusa kot Budo. Vendar ne pozabimo Kajti dete nam je rojeno, sin nam 
je dan. Oblast je na njegovih ramah, imenuje se: Čudoviti svetovalec, Močni Bog, 
Večni Oče, Knez miru (Iz 9, 5).       Štefan 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (22.9.do 29.9.2019) 

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)  

PON 23.9. 

Čemšenik Ob 18.00 + HERLE Štefka (7.dan) 

2. + MARČUN Marija  

2. + ZUPAN Janez 

TOR 24.9. Izlake Ob 19.00 + BEBAR Tanja 

SRE 25.9. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU 

ČET 26.9. 

Čemšenik Ob 18.00 + ARH Mihaela, ARHOVE 

2. + ARH Janko (obl) 

2. + BRVAR Angela;   + TRINKAUS Zali 

Izlake Ob 19.00 + SMRKOLJ Janez 

2. + LAVRIN Rafaela 

PET 27.9. Podlipovica Ob 19.00 + IZLAKAR Ivanka, Mirko 

SOB 28.9. 

Čemšenik Ob 19.00 + VRAN Janez (30.dan) 

2. + BRIGELJ Franc 

2. + ŠTEHARNIK Martin 

NED 29.9. 

Izlake Ob 7.00 + starše JENKO 

Čemšenik Ob 8.30 
+ KAJBIČ Stanko, Justi 

2. + MATKO Marija, Jože (obl) 

Izlake Ob 10.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 
 

OBVESTILA 

*V ponedeljek 23.9. bo srečanje ŽPS V Čemšeniku po maši (ob 18.30) 
*V soboto 28.9. je v Čemšeniku molitvenih 15 za župnijo, lepo povabljeni k 
molitvi in prošnji za župnijo.  
*Srečanje zakonskih jubilantov na Izlakah, v soboto 5.10. ob 18h, nato 
druženje v Jurijevem domu. 
*V torek 1.10, srečanje ŽPS na Izlakah ob 20 h 
*V Čemšeniku bo krstna nedelja v nedeljo 6.10, med mašo , priprava na krst v 
ponedeljek 30.9. po maši (ob 18.30); Krstna nedelja na Izlakah v nedeljo 13.10. 
med 10 mašo, priprava na krst na Izlakah v torek 8.10 ob 20 h 
 
 

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. 


