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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 KAJ JE MALIK? 
Tudi vi ste bili mrtvi zaradi svojih prestopkov in grehov, v katerih ste nekoč živeli 
na način tega sveta, ko ste sledili poglavarju oblasti zraka; ta duh zdaj deluje v 
sinovih neposlušnosti. Sicer pa smo nekoč tudi mi vsi živeli tako kot oni v svojih 
mesenih poželenjih; počenjali smo, kar sta hotela meso in razum, in smo bili po 
naravi otroci jeze kakor drugi. Toda Bog, ki je bogat v usmiljenju, nas je zaradi 
velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, čeprav smo bili zaradi prestopkov mrtvi, 
skupaj s Kristusom oživil – po milosti ste bili namreč odrešeni – in z njim nas je 
obudil in nas posadil v nebesa v Kristusu Jezusu, da bi v prihajajočih vekih pokazal 
v svoji dobrosrčnosti do nas v Kristusu Jezusu čezmerno bogastvo svoje milosti. Z 
milostjo ste namreč odrešeni po veri, in to ni iz vas, ampak je Božji dar. Niste 
odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil.  Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu 
Jezusu za dobra dela; zanje nas je Bog vnaprej pripravil, da bi v njih živeli (Ef 2, 1-
10). Apostol Pavel govori o duhovni smrti. Tako kot imamo telesno življenje in smrt, 
imamo tudi duhovno življenje in smrt. Tako lahko nekdo dela svoja vsakdanja 
opravila, hodi v službo, živi s svojo družino in deluje v svoji skupnosti, a to še ne 
pomeni, da je tak človek duhovno živ. Prestopki, ki jih Pavel omenja so greh. Plačilo 
za greh je namreč smrt; Božji milostni dar pa je večno življenje v Kristusu Jezusu, 
našem Gospodu (Rim 6, 23). In ker je plačilo za greh smrt, duhovno smrt, umremo. 
V tem trenutku pa se kaže ljubezen Boga Očeta, da nas po Kristusu Jezusu oživlja. 
Apostol Janez je zapisal Vsaka krivičnost je greh, vendar obstaja greh, ki ni za smrt. 
(1 Jn 5, 17). Vse je odvisno od naše vere v Jezusa Kristusa. Prestopek, ki ga naredi 
človek, ki ne živi v Jezusu Kristusu je zanj poguben in predstavlja zanj duhovno smrt. 
Če pa Jezusa Kristusa priznavamo za svojega Boga, in pred njim priznamo greh in 
mu ga izročimo, prestopek ne vodi v duhovno pogubo. Če je torej kdo v Kristusu, je 
nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, nastalo je novo (2 Kor 5, 17). In če smo nova 
stvaritev v Kristusu Vemo, da nihče, ki je rojen iz Boga, ne greši, ampak ga iz Boga 
rojeni varuje in hudič se ga ne dotakne (Jn 5, 18). Sprašujem se, katera religija nam 
omenjeno zagotavlja? Ob tem imam v mislih Jezusove besede Imam še druge ovce, 
ki niso iz tega hleva. Tudi tiste moram pripeljati in poslušale bodo moj glas in bo 
ena čreda, en pastir (Jn 10, 16). Torej ni religijski sistem tisti, ki je zagotovilo za 
duhovno življenje, za večno življenje. Spomnimo se še Jezusovih besed 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). In na koncu časov nas 
opozarja Tisto noč bosta dva na eni postelji; eden bo sprejet, drugi puščen (Lk 17, 
34). Jezus nam govori, da bo merilo ob koncu časov naš osebni odnos do Boga, do 
našega Gospoda Jezusa Kristusa, naša osebna vera, naš neposredni odnos z Bogom. 
Po Jezusu smo obvarovani greha, je naša vez z Bogom Očetom,. nas rešuje duhovne 
smrti zaradi greha, nas varuje grešnega nesrečnega življenja in je naš varuh v 
grešnem svetu. Hoja za Jezusom je: naša molitev Jezusu, da premaga greh v našem 
življenju, da sprejmemo novo življenje, ki nam ga Jezus nudi, in da živimo z Jezusom 
vsak dan. Apostol Janez nas ob koncu poglavja svari Otroci, varujte se malikov (Jn 5, 
21). Kaj je malik? Podoba kot bog, najvišji vzor, kar se zelo občuduje (SSKJ).  Štefan  
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 10.11.2019  do 17.11.2019) 

NED 10.11. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + GROBLJAR Jože;   2.+ ŠTEHARNIK Martin 

Izlake Ob 10.00 + SEVLJAK Franc 

Čemšenik Ob 11.30 PO NAMENU (Srečanje starejših) 

Sv.Lenart 0b 15.00 V ČAST SV.LENARTU ZA SOSESKO 

PON 11.11. 
Čemšenik Ob 18.00 + DRNOVŠEK Blanka, Franc, Marija 

Izlake Ob 20.00 + SKRINJAR Martin, Pavla, Marinka 

TOR 12.11. 
Izlake Ob 18.00 + LEBAR Angela (obl), sorodniki 

2. + ERJAVEC Pavla (30.dan) 

SRE 13.11. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU 

ČET 14.11. 
Izlake Ob 17.00 + RAZPOTNIK Bernard (obl) 

Čemšenik Ob 18.00 + POLC Ludvik (obl), +POLČEVE 

PET 15.11. 
Čemšenik Ob 18.00 + KRELOVE 

Podlipovica Ob 19.00 
+ Luka,Tanja LEBAR; star.Ivan, Ema 
GRABNAR 

SOB 16.11. 

Podlipovica Ob 15.00 
V ZAHVALO 

2. + družina GORIŠEK, sorodniki 

Čemšenik Ob 19.00 

+ PSARN Frančiška, (obl), Ivan 

2. + KREŽE Polda, sestra Štefka, Marjana 

2. + PUSTOTNIK Ivana;   + ARH Marko 

NED 17.11. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 
+ ZUPAN Ana(obl), ŠTRUKLJEVE 

2. + ZUPAN Brane (obl)(sp.Znojile) 

Izlake Ob 10.00 + DROLC Slavko, KNEZ Franc 

OBVESTILA 
*V ponedeljek (11.11.) srečanje ŽPS v Čemšeniku ob 18.30 
*V torek (12.11.) srečanje ŽPS na Izlakah ob 20h v Jurijevem domu 
*V četrtek (14.11.) srečanje staršev prvoobhajancev – Čemšenik ob 18.30 
*V petek 15.11. – srečanje mladih – Izlake ob 20h 
*V soboto (16.11.) – Podlipovica ob 15h zahvalna maša za vse kar je bilo storjenega v 
Podlipovici. Po maši druženje 
*V soboto (16.11.) ob 17 h romarski shod v Kisovcu, posebno povabljeni farani Izlak in 
Čemšenika 
*V nedeljo (17.11.) ob 19h v Zagorju začetek katehumenata (priprava odraslih na prejem 
krsta, obhajila, birme) za našo dekanijo. 
*V torek 19.11. ob 19 h sestanek za starše prvoobhajancev na Izlakah 
 

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 


