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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 MARIJA ALI MARTA? 
V adventnem času se spominjamo Jezusove utelesitve na Zemlji. Ta zagotovo ni bila 
25. decembra, ki je postavljen po tradiciji. Božja beseda ne govori o točnem datumu 
Jezusovega prihoda na Zemljo. Zagotovo ne, ker bi ta dogodek bil toliko časa nazaj 
in bi vsi pozabili, kateri dan je to bilo. Ko je Bog želel, da zvemo datum kakšnega 
dogodka v Svetem pismu, je to po prerokih natančno povedal. Spomnimo se 
preroka Danijela in po njem natančno razodete prerokbe. Bog si šest tisočletij 
prizadeva rešiti človeka sužnosti greha. Reci jim: Kakor jaz živim, govori Gospod 
BOG, nimam veselja nad krivičneževo smrtjo, marveč da se krivični spreobrne od 
svoje poti in živi. Vrnite se, vrnite s svojih hudobnih poti! Zakaj hočete umreti, 
Izraelova hiša? (Ezk 33, 11). Da ne bo pomote, Bog po preroku Ezekielu ni klical le k 
Judom, ampak vsem nam! Na nekoliko drugačen način nam govori Jezus Pridite k 
meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek (Mt 11, 28). Božja 
želja po rešitvi vsakega posameznika je nedoumljiva. To se je pokazalo ob križanju 
Jezusa »Oče, odpústi jim, saj ne vedo, kaj delajo.« (Lk 23, 34). Jezus je na Križu 
izrazil bolečino svojega srca, ker človeštvo ne dojema trud Boga, Stvarnika, ki želi 
rešiti človeštvo, rešiti svoje. In nič drugače ni danes. Pričakovanje Boga, da bi se 
obrnili k Bogu, k Jezusu zamenjujemo s prazničnimi lučkami, okrašenimi drevesi, 
nakupovalnimi vzhičenji. »Da nam bo lepo, saj malo prazničnega vzdušja mora biti!« 
K temu bomo še dodali obrede in bomo vzor vsem daleč naokoli. Naše pogansko 
malikovanje postavljamo pred Boga in sem prepričan, da se Jezusu ob tem lomi 
srce. Naša predpraznična obnašanja nas oddaljujejo od Boga. Spomnimo se 
Jezusovega obiska pri Marti in Mariji. Kaj je Jezus rekel Marti? »Marta, Marta, skrbi 
in vznemirja te veliko stvari, a le eno je potrebno. Marija si je izvolila dobri del, ki 
ji ne bo odvzet.« (Lk 10, 41-42). Marta se je oprijela posvetnih del, da bo vse 
postreženo, urejeno, tako kot mora biti! A Mariji je bilo pomembno le eno, vez z 
Bogom! Tudi sestra ji ni pomenila nič v primerjavi z Jezusom. Zavedala se je, kaj je v 
življenju pomembno in ni želela zgubljati časa z nepomembnimi stvarmi. Prišel pa 
bo Gospodov dan kakor tat. Tedaj bo nebo s hrumom prešlo, prvine se bodo v 
ognju razkrojile, zemlja in dela na njej pa bodo razkrita (2 Pt 3, 10). Mogoče 
mislimo, da imamo nadzor nad Bogom, da mu lahko ukazujemo, kako naj naredi, da 
bo nam prav. Mogoče mislimo, da lahko Božje milosti kupimo in z njimi trgujemo. 
Človek se postavlja namesto Boga. Človek spreminja Božje zakone, Božje zapovedi, 
da so po meri človeka. Vse je tako, kot nam ustreza. Se še spomnimo, kdo je želel 
zamenjati Boga na Njegovem prestolu? Ali ne delamo enako, kot je Satan takrat v 
podobi Luciferja deloval proti Bogu? Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj, ki je 
pripravljen hudiču in njegovim angelom! (Mt 25, 41). Tem dejanjem sledi poguba. 
Govorili smo že, da pekla ni. Bog namreč nima svojega zadoščenja v trpljenju 
človeka. Greh človeka razdvaja od Boga, kot je Jezusa oddvojil od Boga Očeta. 
Spomnimo se »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?«(Mt 27, 46). Večni ogenj 
pomeni uničenje duše, ki ni sledila Jezusu, ki je Jezusa zavrgla. Ali bo na naši duši žig 
zveri ali Božji pečat odločamo sami. Bog bo ob koncu časov greh izkoreninil.  Štefan  
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 1.12.2019  do 8.12.2019) 

NED 1.12. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + CESTNIK Frančiška (obl)(Vrhe) 

2. + GROBLJAR Andreja, starše SUŠA 

Izlake Ob 10.00 + SMRKOLJ Franc, Marija, sorodniki 

2. + RAZPOTNIK Bernard 

DOM Ob 15.00 + RAZPOTNIK Ivan, KOMARJEVI 

PON  2.12. 
Čemšenik Ob 18.00 + KREŽE 

2.+ ARH Marko;   + VRAN Janez 

TOR 3.12. Izlake Ob 18.00 + JENKO Rudolf (obl)    2. + KREČA Alojz (obl) 

SRE 4.12. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU 

ČET 5.12. Sv.Miklavž  Ob 19.00 V čast sv. Miklavžu za sosesko 

PET 6.12. 
Čemšenik Ob 18.00 + OCVIRK Ivan, sorodniki  2. + HERLE Štefka 

Izlake Ob 19.00 + ŽUPANEC Olga, ČOP Tomaž    

SOB 7.12. 

Šemnik Ob 17.00 KNEZ Leopold 

Čemšenik Ob 19.00 + KLOPČIČ Vinko, Mici (Razbor 3) 

2. + NOVAK Ciril, družina TOMELJ 

2. + VETERŠEK (Vrhe) 

NED 8.12. 

Izlake Ob 7.00 + JENKO Bogomil (obl) 

Čemšenik Ob 8.30 

+ POLC Franc, Francka  2. + BENKO Viktor (obl);   

2. + JUVAN Franc, sin Franci;  

2. + LAZARJEVE (Dobrljevo) 

Valv.kapela Ob 10.00 
ZA ŽIVE IN POKOJNE ČEBELARJE in 
ZA FARANE IZLAK IN ČEMŠENIKA 

Sv.Miklavž Ob 15.00 V ČAST SV. MIKLAVŽU ZA SOSESKO 

OBVESTILA 
*V torek 3.12. srečanje ŽPS na Izlakah ob 20 h, člani povabljeni.  
*V Četrtek ob 19 h maša v Zabrezniku na čast sv. Miklavžu, žegnanje v nedeljo 8.12. ob 15 h 
*Petek 6.12. prvi petek, obhajanje starejših, bolnikov na domu. ;  
*Pri obeh mašah (Čemšenik, Izlake) molitev pred Najsvetejšim 
*V Čemšeniku obisk Miklavža v petek 6.12. po večerni maši 
*Miklavž na Izlakah v četrtek 5.12. v Jurijevem domu ob 17 h. 
*V nedeljo 8.12 je ob 10h  sveta maša v Valvazorjevi kapeli- Čebelarji, vabljeni.  
* V nedeljo, 29.12.2019 bo organiziran izlet v Mojstrano, kjer si dih jemajoče stvaritve narave, 
svetopisemsko sporočilo in umetnost podajajo roke. Tam si bomo ob 18. uri ogledali žive 
jaslice v ledu in predstavo.. Na poti domov si bomo ogledali še kašne jaslice. Cena ogleda: 14 
eur odrasli, 8 eur otroci in 2 eur predšolski otroci, za ceno avtobusnega prevoza pa bomo javili 
naknadno glede na prijave. Prijave zbira Branka Miklič (031-523-132) in sicer do 8.12.2019.  
*Praznik svete birme v letu 2020 , bo v soboto 25.4. ob 9h v Čemšeniku in ob 11h 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 

Glasilo župnije Izlake in Čemšenik.. Naklada 300 izvodov v samozaložbi. 


