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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 V KAJ VERUJEM? 
Utelesitev Jezusa Kristusa pomeni izvršitev prerokb iz Stare zaveze. Dete je rojeno! 
Prišel je odrešenik. Jagnje, ki odvzema grehe sveta! Seveda, če grehe Jezusu 
izročamo, in če ga imamo za edino pot v večnost. »Jaz sem pot, resnica in življenje. 
Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni.« (Jn 14, 6). In če delamo kar koli v 
nasprotju z Božjimi pričakovanji grešimo. Ko pa iščemo kakšno drugo pot, ki nam jo je 
pokazal Jezus, malikujemo. Do Drugega Jezusovega prihoda sicer imamo čas, če 
seveda želimo, da se spokorimo, kesamo, Jezusu izročimo grehe in stopimo na pravo 
pot. In odprle so se knjige (Raz 20, 12). Sodba bo izvršena brez naše prisotnosti. Jezus 
je naš zastopnik in sodnik obenem, zakaj njegove sodbe so resnične in pravične (Raz 
19, 2). Torej ne bo nobenega zagovarjanja in barantanja. Kar bo o nas zapisano v 
knjigah bo dokončno. In ob Drugem Jezusovem prihodu se bo poklicalo pravične 
mrtve in žive, ki bodo popeljani v večno življenje. In če koga niso našli zapisanega v 
knjigi življenja, je bil vržen v ognjeno jezero (Raz 20, 15). Če želimo večno življenje, bi 
se morali vprašati, kaj Bog pričakuje od nas? Menim, da nam to razkrivajo Božje 
zapovedi iz druge Mojzesove knjige (2 Mz 20), posebej prve štiri, ki urejajo odnos 
človeka do Boga. Bog je zapovedi napisal z lastnim prstom v kamen za človeško 
odrešitev. Jih izpolnjujemo? Šli smo še nekoliko dalje in smo celo Bozje zapovedi 
popravljali, da bi ustrezale nam ljudem. Hudo! Človek se postavlja nad Boga! Drugo 
zapoved smo izbrisali. Slab prevod ali nam preprosto ni bila všeč? Bog je izbral sedmi 
dan kot konec Stvarjenja in ta dan je blagoslovil in posvetil. In ta dan je sobota! A ne 
hebrejska sobota! Judov še zdaleč ni bilo na obzorju! To je sobota Tistega, … po 
katerem je vse ustvarjeno … to je sobota Našega Gospoda Jezusa Kristusa! Jezus celo 
ni vstal iz groba v soboto. A menite, da ni mogel? Kaj nam je Bog dal v slavljenje 
Stvarjenje ali vstajenje? Rekli smo že, da je Bog po svoji naravi nezmotljiv in ne 
spreminja svojih mnenj, izjav Ne mislite, da sem prišel razvezat postavo ali preroke; 
ne razvezat, temveč dopolnit sem jih prišel (Mt 5, 17). S tem je vso Božjo besedo še 
bolj utrdil oziroma dvakrat potrdil. Sprašujem se, ali lahko človek Božjo besedo 
spreminja, da spreminja Božje zapovedi in dan, ki ga Bog postavi za slavljenje, ter ga 
premakne iz sobote na nedeljo? Ne pozivam k nepokorščini! Pravila, po katerih me 
bo Jezus presodil, bodo Božja pravila. Menim, da moram »igrati« po Božjih pravilih, 
drugače bom iz kandidature za večno življenje izpadel. Tudi nobena religija mi ne 
more zagotoviti skupinskega, neposrednega prehoda k Bogu. Ali bom prišel v nebesa, 
je odvisno od mene samega in kakšno imam svojo povezavo z Bogom. Sem mu 
poslušen? Ali Bog pričakuje to, kar izpolnjujem? Da bi lahko na to odgovoril, bi moral 
podrobno poznati vero, v kaj verujem! Zakaj je Jezus pričel z javnim delovanjem 
okrog tridesetega leta? Kaj je delal do tedaj? Pismo ne navaja Jezusovih aktivnosti v 
tem obdobju, vendar menim, da nam je Jezus s tem pokazal koliko časa bi 
potrebovali, da se naučimo vse o veri, katero bi potem sprejeli za svojo in jo živeli. 
Upam, da napisano ne jemljete kot provokacijo. Namen je bil predvsem vzpodbuda k 
razmisleku »V kaj verujem?« Jezusov Drugi prihod je blizu. In če nas bo Jezus našel na 
trdnih temeljih vere, ki jo živimo, bomo uspeli.     Štefan
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 22.12.2019  do 29.12.2019) 

NED 5.1. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK; ČEMŠENIKA 

Čemšenik  Ob 8.30 + ALEKŠEČEVE, MINKOVČEVE 

Izlake Ob 10.00 + LIPOVŠEK Frančiška (obl) 

DOM Ob 15.00 ZA DUHOVNE POKLICE 

PON  6.1. 
Čemšenik Ob 18.00 + FAKIN Marjana (obl) 

Izlake Ob 19.00 + LEBAR Luka,(obl), Tanja 

TOR 7.1. Izlake Ob 18.00 + BUTARA Marija, Janko, Alojzija 

SRE 8.1. Izlake ob 7.30  PO NAMENU 

ČET 9.1. Šemnik Ob 18.00 + JUVAN Majda  

PET 10.1. Izlake Ob 19.00 + BEBAR Tanja 

SOB 11.1. 

Šemnik Ob 18.00 + LAVRIN Ivan, Minka 

Čemšenik Ob 19.00 + BENKO Franc (obl), + BENKO 

2. + BRIGELJ Ljudmila (7. dan) 

2. + VRAN Janez      2. + PUSTOTNIK Ivana 

NED 12.1. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik  Ob 8.30 + Andreja GROBLJAR, starše ŠUŠA 

Izlake Ob 10.00 + JUVAN Rudi (obl), MIKLIČ Monika 

Sv.Primož Ob 14.00 PO NAMENU 

OBVESTILA  
*V nedeljo(5.1.) je tretji sveti večer, pokadimo pokropimo, na vrata napišemo 20+G+M+B+20, 

kar pomeni, da prosimo božjega blagoslova za leto 2020 
*V ponedeljek je praznik svetih Treh Kraljev, k sveti maši prinesite šolarji, dar adventne akcije.  
*Krstna nedelja (12.1.), priprava na krst : Izlake torek 7.1. – ob 19 h ; Čemšenik v soboto 11.1. 
po sveti maši;   
*V torek 7.1.  srečanje članov ŽPS na Izlakah ob 20 h. Člani lepo povabljeni. 
*V nedeljo 12.1. bo pri sv. Primožu maša ob 14 h  in po maši licitacija »KRAČ« in drugih 
mesnin, povabljeni 
*V nedeljo 19.1. bo pri sv. Miklavžu maša ob 14 h in po maši licitacija »KRAČ« in drugih 
mesnin, povabljeni 
DOBRA DELA: +Strmljan Vera: 1M – Brudarjevi iz Kandrš; 2M – Krelovi; 1M – soseda Novak; 
1M – sosedje Strnad; 1M – vnuk Matej z družino; 1M – vnukinja Nina z družino; 1M – 
Pšeničnikovi iz Češnjic; 2M – Krelova Poldka z družino; dar za cerkev – domači; 1M – 
Pšeničnikovi iz Malih Dol, 1m –Lavrin Pavla; dar za Cerkev – Guna Janez 
+Zupančič Pavel: 1M in dar za cerkev – nečak Matej z družino; 1M in dar za cerkev – brat 
Lojze; 2M – hči Erika z družino; 2M – hči Jasna z družino; 2M – žena Dora; 2M in dar za cerkev 
– Jenko (Šemnik); 2M – Arh (Šemnik); 1M – člani ŽPS; 1M – Simonin Dani; 1M – Aljaša z 
družino;  1M – Lado Podbregar; 1M – Hribar Jani; 1M in dar za cerkev – Ravnikar Franc; 1M 
Vrtačnik (Šemnik); 1M – Urbančič Dionizij; 1M – Županec Zvone in Eli, 1M – Ivanka Pikelj 
 

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 


