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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 ZDRUŽEVANJE 
V veliko stvari verujemo. Verujemo v Darvinistični model razvoja živega sveta, 
čeprav mnogo pomembnih dokaznih delov manjka. Verujemo v teorijo »velikega 
poka«, čeprav mnogo dejstev to teorijo spodbija. Temu lahko dodamo še mnoga 
verovanja od tu in tam. In javno boste popolnoma sprejemljivi, če boste govorili o 
raznih božanstvih, samo da ne govorite o Troedinem Bogu. Samo tega ne! Čeprav se 
opredeljujemo za kristjane, se sramujemo govoriti o Troedinem Bogu! Kdor pa bo 
mene zatajil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatajil pred svojim Očetom, ki je v 
nebesih (Mt 10, 33). Smo v težavah? Ali pa Kdor ima rajši očeta ali mater kakor 
mene, ni mene vreden; in kdor ima rajši sina ali hčer kakor mene, ni mene vreden 
(Mt 10, 37). Je krščanstvo pretrd oreh za nas? Krščanstvo pomeni verjeti v VSE, o 
čemer je Jezus govoril in kar je bilo povedano po prerokih. Ta je moj ljubljeni Sin, 
njega poslušajte! (Mr, 9, 7). Resnica je lahko samo ena in edina. Zato ne morem 
sprejemati 33.000 različnih krščanskih gibanj. Vsa ta gibanja lahko pomenijo le 
odstopanje od Jezusa na takšen ali drugačen način. Jezusa lahko razumemo samo 
tako, kot se nam je predstavil. Volja mojega Očeta je namreč, da ima vsak, kdor 
gleda Sina in veruje vanj, večno življenje, in jaz ga bom obudil poslednji dan (Jn 6, 
40). Mnogi kristjani ne verjamejo v večno življenje Večno življenje pa je v tem, da 
spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga, in njega, ki si ga poslal, Jezusa 
Kristusa (Jn 17, 3). Saj Kdor vanj veruje, se mu ne sodi; kdor pa ne veruje, je že 
sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina (Jn 3, 18). Jezus je 
popolnoma jasen Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače 
kot po meni (Jn 14, 6). Pravi tudi Jaz sem vrata. Kdor stopi skozme, se bo rešil; 
hodil bo noter in ven in bo našel pašo (Jn 10, 9). Nobene druge poti ni! Nobenih 
posrednikov ali kakšnih drugih možnosti. SAMO JEZUS! Tudi združevanja z drugimi 
verstvi v skupno vero ni mogoče. Ne imej drugih bogov poleg mene! (2 Mz 20, 3). 
Lahko smo združeni le, če druga verstva opustijo svojo vero in prevzamejo 
krščanstvo in Jezusa Kristusa za Božjega Sina Kdor vanj veruje, se mu ne sodi; kdor 
pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina (Jn 3, 18). 
Apostol Pavel je govoril Ne dajte se vpregati v jarem z neverniki. Kaj imata namreč 
skupnega pravičnost in nepostavnost? Kakšno občestvo ima luč s temo? Kakšno je 
soglasje med Kristusom in Beliárjem? Kaj imata skupnega verujoči in neverujoči? 
V čem se Božje svetišče strinja z maliki? Mi smo namreč svetišče živega Boga, 
kakor je rekel Bog: Prebival bom med njimi in med njimi bom hodil; jaz bom njihov 
Bog in oni bodo moje ljudstvo (2 Kor 6, 14-16). Krščanstvo ni demokracija in biti 
kristjan pomeni postaviti v središče svojega življenja Jezusa Kristusa. In to lahko 
naredimo pri naši polni zavesti in vedenju. Zato je tudi Jezus začel z javnim 
delovanjem okrog 30-ega leta svoje zemeljske starosti po svoji utelesitvi. Nek dober 
znanec mi je nekoč rekel: »Ko te neka vera v svojem bistvu izpolni, si jo dolžan 
sprejeti.« Pogosto se spomnim na te besede. Vero moram najprej dojeti in jo 
razumeti. To pomeni, da jo moram preučevati, prebirati verske spise, v krščanstvu 
Božjo Besedo, samega Jezusa v Svetem Pismu. In če je to vera, katero želim živeti, 
sem jo dolžan sprejeti. Če živimo v Jezusu, ni prostora za druge bogove.     Štefan  
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 3.11.2019  do 10.11.2019) 

 
NED 

3.11. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK; ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + ROBAVS, KREŽE, BREGAR 

2. + Karel ZUPAN, starše, sin Janez 

2. + RAZBORŠEK Alojzija(obl), David; KLIKARJEVE 

2. + MIKLAVŽEVČEVE 

Izlake Ob 10.00 + ZUPANČIČ Andrej, starše 

DOM Ob 15.00 ZA DUHOVNE POKLICE 

PON 4.11. 

Čemšenik Ob 18.00 + IZLAKAR Marija, Anton (obl) 

2.+ DROBEŽ Karli 

2. + PUSTOTNIK Ivana;    2. + ARH Marko 

TOR 5.11. Sv. Lenart Ob 19.00 Za sosesko sv. Lenarta 

SRE 6.11. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU 

ČET 7.11. 
Izlake Ob 18.00 + Anton ROZINA (obl), star. BUTARA 

2. + KRALJ Štefan 

PET 8.11. 

Čemšenik Ob 18.00 + GRAHEK 

2. + VRAN Janez;       + HERLE Štefka 

Izlake Ob 19.00 + BEBAR Tanja (obl) 

2. + LAVRIN Rafaela 

SOB 9.11. 
Čemšenik Ob 19.00 + POVŠE Leopold (obl) 

2. + ZUPAN Janez 

 
NED 

10.11. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 
+ GROBLJAR Jože (obl) 

2. + ŠTEHARNIK Martin 

Izlake Ob 10.00 + SEVLJAK Franc (obl) 

Čemšenik Ob 11.30 PO NAMENU (Srečanje starejših) 

Sv. Lenart Ob 15.00 V ČAST SV. LENARTU ZA SOSESKO (žegnanje) 

OBVESTILA 
*V torek (5.11.) bo maša ob 19.00 h v čast sv. Lenartu (Vrhe), Povabljeni. Po maši druženje 
*V torek (12.11.) srečanje članov ŽPS na Izlakah ob 20 h. 
*V petek (8.11.) obhajanje bolnikov in starejših na domu. Če bi še kdo želel, da mu prinesem 
Najsvetejše, Jezusa, naj to sporoči v župnišče. Pri maši v Čemšeniku in Izlakah molitev pred 
Najsvetejšim.  
*V soboto (9.11.) srečanje ŽPS našega ardidiakonata v Ljubljani v Zavodu sv. Stanislava  v Ljubljana  
Šentvid, ob 9h   .. 
*V nedeljo 10.11. bo ob 11.30 bo v Čemšeniku, srečanje starejših v žup. Kapeli, pri tej sveti maši 
boste lahko prejeli zakrament bolniškega maziljenja.  
* V nedeljo (10.11.) bo pri sv. Lenartu žegnanje ob 15 h, lepo povabljeni.  
*V Čemšeniku bo srečanje ŽPS v ponedeljek 11.10 ob 18.30:  
 

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. 


