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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 ČETRTI V PEČI 
Božja beseda je polna spodbud, ki nas nagovarjajo k veri v Troedinega Boga. Z 
nikakršno prisilo, samo z Božjo ljubeznijo. Prilike nam razkrivajo Božji značaj, da 
imamo upanje v Bogu zmeraj in povsod, predvsem ko smo pred brezizhodnih 
situacijah. Vendar, ker nimamo našega Gospoda Jezusa Kristusa v središču naših 
življenj, hitro zapademo v osebno stisko, depresijo, obup. Kdor veruje v Sina, ima 
večno življenje; kdor pa ne veruje v Sina, ne bo videl življenja, ampak ostane nad 
njim Božja jeza.« (Jn 3, 36). Jezus nam je govoril Resnično, resnično, povem vam: 
Kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje in 
ne pride v obsodbo, temveč je prestopil iz smrti v življenje (Jn 5, 24). In ker je Jezus 
enega bistva z Očetom Jezus je zaklical in rekel: »Kdor veruje vame, ne veruje 
vame, temveč v tistega, ki me je poslal (Jn 12, 44). Ena od prilik iz Svetega pisma, ki 
spodbuja k zaupanju v Boga je iz časa babilonskega kralja Nebukadnezarja, ko so bili 
trije mladeniči vrženi v razbeljeno peč, ker se niso pokoravali kraljevim ukazom. 
Vendar kralj opazi v peči, da mladeničem nič ne pride do živega. Opazil je še četrto 
osebo »Glejte, vidim štiri može razvezane, kako hodijo sredi ognja, ne da bi bili 
poškodovani; in četrti je podoben sinu bogov.« (Dan 3, 25). Tudi, ko so na kraljev 
poziv stopili iz peči so ugotovili, da se jim ni zgodilo nič, celo njihova oblačila niso 
imela vonja po ognju. Nedvomno posredovanje Boga. Vendar me je navedba v 
predstavljeni vsebini zmotila … podoben sinu bogov?. Ko beremo tretje poglavje 
preroka Danijela opazimo, da mladeniči natančno povedo, da verujejo v svojega 
Boga. In tudi na koncu kralj Nebukadnezar dojame da ni drugega Boga, kakor tisti, v 
katerega verujejo mladeniči. Celo več, izda odlok, da se od tistega trenutka časti 
samo enega Boga. Ko sem pogledal v starejše prevode in tudi sam se spomnim 
(mogoče si prikličete tudi sami v spomin), da se je omenjena navedba končala z … 
kot da je Božji Sin. Menim, da bi navedba iz novejših izdajah Svetega pisma lahko 
bila zavajajoča, saj zveni tako, kot da bi z mladeniči lahko bilo katero koli božanstvo 
od številnih bogov. Situacijo izpostavljam zato, da moramo biti zelo previdni in 
podrobno prebirati Božjo Besedo ali ko poslušamo koga, da se nanjo sklicuje. Na 
hitro bi lahko rekli celo, da je bil v peči kakšen angel ali pa svetnik, ali kakšen drug 
bog. Vendar bi s tem naredili nekaj nedopustnega, saj bi razvrednotili božanstvo 
samega Jezusa Kristusa, ki je Božji Sin. Zato vam bo Gospod sam dal znamenje: 
Glej, mladenka bo spočela in rodila sina in mu dala ime Emanuel (Iz 7, 14). (Samo 
omenim, da je prerok Izaija živel približno 300 let pred opisanim dogodkom in v 
razlago, da Emanuel pomeni Bog z nami). Vse izpostavljam zato, da bi se ohranila 
vera v našega Gospoda Jezusa Kristusa in da smo previdni in preverjajmo, kaj 
poslušamo. Kot smo v prejšnjih številkah navedli Pavlove besede, da naj 
preskušamo Duhove, da ne verjamemo nobenemu, če ni pravi, smo toliko bolj 
pozvani, da pretehtamo vsako besedo, ki nam je povedana o veri. Nedvomno je 
velika skrivnost prave pobožnosti: Bog je bil razodet v mesu, potrjen po Duhu, 
prikazal se je angelom. Oznanjen je bil poganom, svet je vanj veroval, povzdignjen 
je bil v slavo (1 Tim 3, 16).  Prihaja čas, ko nas bodo prepričevali, da Božje besede 
ne moremo jemati dobesedno, saj je stara 1.480 let. Bog Oče, Bog Sin in Bog Sveti 
duh so večni in nespremenljivi, kot je nespremenljiva Beseda – vekomaj!  Štefan 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (22.9.do 29.9.2019) 

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 

PON 30.9. Čemšenik Ob 18.00 + PUSTOTNIK Miro, Mirko 

TOR 1.10. 
Podlipovica Ob 18.00 + KOS Žani (obl), Frančiška 

Čemšenik Ob 19.00 + TRAMPUŠ Bine, POGLAJEN Mari 

SRE 2.10. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU 

ČET 3.10. 

Šemnik Ob 18.00 + BOKAL Bogomir, RAZPOTNIK Franc 

2. + KOPOREC Ivan 

Izlake Ob 19.00 + OCEPEK Marija (obl), ŠTRAJHAR Milan, Berta 

2. + KLANČNIK Marjan 

PET 4.10. 

Čemšenik Ob 18.00 + PIRNAT Vida, PIRNATOVE 

2. + ZUPAN Janez;   +TRINKAUS Zali 

Izlake Ob 19.00 + KUSTER Franc  

2. + KRALJ Štefan (30.dan) 

SOB 5.10. 

Izlake Ob 18.00 + RAZBORŠEK Anton, Ana (obl), Razborškove 

Čemšenik Ob 19.00 + ARH Marko (30.dan) 

2. + SUŠA Ivanka, Miran, GROBLJAR Andreja 

2. + MARČUN Marija 

NED 6.10. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK; ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 
+ KAJBIČ Ana (obl), MARS Nuša 

2. + JUVAN Franc, Marija (obl) 

Val.kapela Ob 10.00 + BREGARJEVE, sorodnike 

DOM Ob 15.00  ZA DUHOVNE POKLICE 

OBVESTILA 
*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 petek (4.10.), je prvi petek, obhajanje starejših, bolnikov … na domu, Če bi še kdo želel, da 
mu prinesem Jezusa, naj to sporoči. 
*V nedeljo 6.10. –prva nedelja v mesecu, darovanje ofer za cerkvene potrebe  
*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 
*Župnijska Karitas Izlake vabi 13.oktobra 2019 ob 14.0 uri  na srečanje bolnih invalidnih in 
osamljenih na družabno srečanje v Dom sv. Jurija. Pred sv. mašo bo  možnost sv. spovedi.Med 
sv. maso bo tudi bolniško maziljenje. Sodelavci Karitas se veselimo srečanja z vami. Če kdo 
rabi prevoz kličite na Župnijsko Karitas 040 338 850. 
*Obletnice porok – v Čemšeniku v nedeljo 13.10. med mašo (8.30); Vsi lepo povabljeni. 

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. 


