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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 POHUJŠANJE V DOLINI ŠENTFLORJANSKI 
Deček sprašuje svojega starejšega brata: »Miha, kakšen je bil najin oči?« Starejši 
brat mu odgovori: »Bil je dober, rad naju je imel, tudi mamico je imel rad, rad je 
pomagal sosedom« Pa ga mlajši brat prekine »Ne, Miha, povej mi, kako je zgledal?« 
Miha mu odgovori »To ne vem, a mama in naši sorodniki mi pravijo, da sem izrezan 
oči.« »A, super!« reče mlajši »Ko pogledam tebe, v tebi vidim najinega očija. Hvala 
Miha!« Bog se zaveda človeških potreb. Ve, da nam je lažje razumeti, če si nekaj 
predstavljamo. In ob utelesitvi našega Gospoda Jezusa Kristusa tudi vemo, kakšen je 
Bog Oče, čeprav ga nihče ni videl. Verujte mi, da sem jaz v Očetu in Oče v meni; če 
pa tega ne verujete, verujte zaradi del samih (Jn 14, 11). Torej Bog tudi razume, da 
božanska Troedinost mnogim ni razumljiva, a tega ne bo štel za slabo. Jezus je še 
pokazal na Božja dela, ki bi nas morala prepričati. Bog je rekel: »Naredimo človeka 
po svoji podobi, kot svojo podobnost! Gospoduje naj ribam morja in pticam neba, 
živini in vsej zemlji ter vsej laznini, ki se plazi po zemlji!« (1 Mz 1, 26). Božja 
stvaritev smo tudi mi sami. Bog nas je ustvaril po Svoji podobi in menim, da bi se 
medsebojno morali spoštovati če že ne zaradi nas samih zato, ker smo ustvarjeni od 
Boga. Ja, ustvarjeni smo! Eden od dokazov je naš dedni zapis, DNK, ki je sestavljen iz 
enakih osnovnih delov kot dedni zapis bakterije, vinske mušice, ribe, katerekoli 
druge živali ali rastline. Dedni zapis ne govori, da smo se razvili iz bakterije ali 
vrtnice, ampak da imamo istega Stvarnika, Boga. Charlesu Darwinu je bila nočna 
mora misel »Kako se je razvilo oko?« Za precej ostalih primerov so lahko našli 
kakšno »razlago«. Za razvoj tako vrhunskega organa, kot je oko, ni razlage, 
preprosto je takšno, kot je ustvarjeno. V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo (1 
Mz 1,1). Če izrečemo ta stavek, se nam bodo smejali in bomo za okolico čudi ali 
versko blazni. Kot je svoj podpis pustil v vsakem živem bitju v dednem materialu, 
tako ga je pustil tudi ob stvarjenju Zemlje v granitu, kjer se skriva sled elementa 
polonija. Polonija na zemeljski obli kot elementa ni. Nastane kot eden od 
razpolovnih elementov urana za kratek čas, približno pol ure. Vprašajmo se, kako bi 
bilo mogoče, da bi ostala sled polonija v granitu, če bi bila Zemlja v začetku ognjena 
krogla, ki bi se ohlajala milijone let? Sled polonija bi preprosto izginila. Edina 
možnost, da je sled ostala je, da je Zemlja ustvarjena. Vendar vas bodo v današnji 
družbi zaradi takšnih izjav izobčili. Ali če boste trdili, da je bilo preostalo vesolje 
ustvarjeno kasneje, kot planet Zemlja, kar je po Pismu bilo ustvarjeno četrti dan Naj 
bodo luči na nebesnem oboku! (1 Mz 1, 14). Val zasmehovanja bi poželi, če boste 
omenili, da je Zemlja v središču vesolja, celotnega Univerzuma. Znanstveniki so to 
naključno ugotovili pred petimi leti. Seveda so nas učili, da se Zemlja vrti okrog 
sonca. Vendar je v vesolju ena težava, saj je vse v gibanju tudi sonce. Bog nas je 
postavil v središče vsega vesolja. Pomembni smo Zanj! Da ne bo preveč pohujšanja 
. V času, ko se spominjamo Jezusove utelesitve na Zemlji, razmišljajmo, da je Bog 
Stvarnik. Zahvaljujem se ti, ker sem tako čudovito ustvarjen, čudovita so tvoja 
dela, moja duša to dobro pozna (Ps 139, 14). Kot vsi kreatorji, umetniki, se je tudi 
Bog, ko je dokončal svoje delo, sedmi dan, podpisal. Sedmi dan je Bog dokončal 
delo, ki ga je naredil, in počival je sedmi dan od vsega dela, ki ga je storil. In Bog 
je blagoslovil sedmi dan in ga posvetil (1 Mz 2,2). In ta dan je sobota!   Štefan  
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 8.12.2019  do 15.12.2019) 

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 

UVIBARJEVI, DOBČNIKOVI 

PON  9.12. 
Čemšenik Ob 18.00 ZA RAJNE (OČENAŠI); 2.+ Drnovšek Blanka 

2. + DROBEŽ Ivanka, LAVRIN Fani, sorodniki 

TOR 10.12. 
Izlake Ob 18.00 ZA RAJNE (OČENAŠI);  2.+ Erjavec Pavla 

2. + BEBAR Tanja;  2.+ KRALJ Štefan 

SRE 11.12. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU 

ČET 13.12. 
Čemšenik Ob 18.00 + JELŠEVAR Alojzij (7.dan) 

Podlipovica Ob 19.00 + LAZAR Ivana (obl) 

PET 14.12. 

Čemšenik Ob 18.00 + KUDER Slavko, KUDROVE 

2. + VRAN Janez;  2.+  

Izlake Ob 19.00 + Rado, Nande, starše KRALJ, RAVNIKAR 

SOB 15.12. 

Izlake Ob 18.00 + BELINA Franci, sorodniki 

Čemšenik Ob 19.00 + Franc, Marija BENKO, BENKOVE 

2. + ARH Marko 

NED 16.12. 

Izlake Ob 7.00 + RAZPOTNIK Jani, sorodniki 

Čemšenik Ob 8.30 + DROLC Joži, Ivan(obl) 

Izlake Ob 10.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Izlake Ob 14.00 PO NAMENU (spovedovanje) 

OBVESTILA 
*SPOVEDOVANJE pred prazniki: Izlake – nedelja 15.12. ob 14 h.; Čemšenik – nedelja 15.12. ob 
18 h. Pridejo dekanijski duhovniki.  
* V nedeljo, 29.12.2019 bo organiziran izlet v Mojstrano – jaslice v ledu. Prijave zbira Branka 
Miklič (031-523-132). 
*od 16.12. bo božična devetdnevnica, otroci in starejši lepo povabljeni. 
DOBRA DELA: +Erjavec Pavla:1 M –Marta Smrkolj Kajbič; +Drnovšek Blanka: 2M in dar za 
cerkev Rado Drnovšek; 1M- družina Pikelj iz Zavin; 1M- družina Nimac; +Jelševar Alojzij: 
1M- Kovačič (soseda); 1M- Prašnikar Jožko; 1M- družina Sotenšek; 1M- Branka Herman z 
družino; 1M- Jelševar Franci; 1M- družina Izlakar iz Dobrljevega; 1M- Jože in Slavka Arh; 
2M- Gajserjevi; 1M in dar za cerkev – Ravnikar Franci (sosed); 
 
 

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. 

 


