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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 GREH JE VNETLJIV 
Ker smo nekoliko omejeni s prostorom glasila, včasih nekaterih stavkov ne moremo 
podrobneje razložiti. Verjetno je bilo tudi tako v prejšnji številki iz pisma Hebrejcem 
Kajti naš Bog je ogenj, ki požira (Heb 12, 29). Mogoče bi kdo razumel, da naš 
Troedini Bog komaj čaka, da koga pokonča ali uniči. Bog se je zmeraj zavzemal, da bi 
bival med svojim stvarstvom, med Božjimi otroci. To lahko vidimo ves čas človeške 
zgodovine. Vendar Bog ne mara greha! In Bog ga bo ob koncu časov izkoreninil, 
uničil! Gospod pozna svoje (2 Tim 2, 19) in kot je tudi Jezus dejal Svoje življenje dam 
za ovce (Jn 10, 15). Zagotovila, katera ne boste dobili v nobenem verstvu, nikjer, 
zagotovo! Potrebno je še nekaj dodati. Greh ne obstane v Božji bližini, se uniči, lahko 
rečemo zgori. In ko nas kdo skuša z vprašanjem »Saj Boga ni, kdo pa ga je videl?«, je 
to tipično Satanovo vprašanje. Zakaj? Ker preliva del resnice z lažjo in na koncu vse 
postane laž! Ker se sklicuje na navedbe Božje besede, Svetega Pisma Boga ni nikoli 
nihče videl (1 Jn 4, 12) in zaključi, da ga potem ni. Vendar Boga ne moremo videti, ker 
imamo vsi grešno naravo Plačilo za greh je namreč smrt (Rim 6, 23), ker bi to 
pomenilo, da v trenutku, ko bi ga zagledali bi tudi umrli. Dokaz? Poglejte v Razodetje 
Ko sem ga zagledal, sem se zgrudil k njegovim nogam kakor mrtev (Raz 1, 17). Jezus 
nam je dal lep primer, ko ga Satan drugič skušal v puščavi. Pokukajte v Matejev 
evangelij četrto poglavje! In ko ga je Satan želel pretentati z besedami iz Svetega 
pisma, ga je Jezus preprosto odbil z Pisano je tudi (Mt 4, 7). Ko prebiramo Jezusovo 
delovanje na Zemlji, ga glejmo s človeške narave. Zato se je utelesil, da bi nam 
pokazal, da se lahko človek zoperstavi grehu in da lahko človek živi brezgrešno 
življenje On ve, da govori resnico, da bi tudi vi verovali (Jn 19, 35). Spomnite se 
pisanja iz prejšnjega tedna! In ne moremo reči »Ah, kaj bomo pa mi revčki, saj je 
Jezus Bog!« Ja, vendar ko je bil na Zemlji, je bil človek z vso svojo človeško naravo! Da 
bi nam dokazal, da se da preživeti na Zemlji brez greha, če le to želimo. Spomnimo se 
kralja Nebukadnezarja in treh mož, ki niso želeli častiti njegove zlate podobe in 
njegovih bogov. Odredil je, da so peč sedem krat bolj zakurili, može dal zvezati in jih 
vreči v razbeljeno peč. A na svoje presenečenje vidi, da možje hodijo po peči 
razvezani, z njimi pa je bil še četrti. Tukaj bom uporabil navedbo iz starejših izvodov 
Svetega pisma, ki pravi … in četrti, kakor da je Sin Božji! (Dan, 3, 25). V svojih izvodih 
boste našli kakor da je sin bogov. Po mojem mnenju je prevod napačen in zavajajoč. 
Opiram se na veroizpoved »ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki« in »ki je po njem 
vse ustvarjeno«. Torej licenco za stvarstvo ima po Bogu Očetu Bog Sin, Jezus Kristus. 
In zato prevod ne more glasiti, da je bil viden sin nekakšnih bogov, ker je Eden in 
Edini Živi in Pravi, Troedini Bog! In v peči je lahko bil z možmi zgolj in samo Jezus 
Kristus! Kljub nemogočim razmeram, možem ni bilo nič, niti vonj po dimu se jih ni 
prijel, ker niso imeli greha (Dan 3, 28-29). Še več, Nebukadnezar se je spreobrnil, 
izrekel vero v Troedinega Boga in celo izdal ukaz, da kdor koli bo izrekel kletev proti 
Troedinem Bogu bo razsekan, njegova hiša pa bo postala razvalina. Dan Drugega 
Jezusovega prihoda je pred vrati! Prvič je bila Zemlja očiščena greha s Potopom, z 
vodo. To ni pravljica, obstajajo dokazi! Noe je bil z družino rešen, ker so ostali edini 
verni Bogu. Drugič bo Bog, za zmeraj očistil greh z Božjim ognjem. Verjamete?  Štefan 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od  19..1. do 26.1.2020) 

NED 19.1. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik  Ob 8.30 + MARČUN Marija (obl), Alojz 

Izlake Ob 10.00 Za žive in pokojne lovce (Hubertova maša) 

Sv. Miklavž Ob 14.00 + JELŠEVAR Franc, Frančiška (obl) 

2. + GAJSER Ivan, JELŠEVAR Stanislav, Jožefa 

PON  20.1. Čemšenik Ob 18.00 + PUSTOTNIK Ivana     2. + VRAN Janez 

TOR 21.1. Izlake Ob 18.00 ZA ZDRAVJE 

SRE 22.1. Izlake ob 7.30 PO NAMENU 

ČET 23.1. Čemšenik Ob 18.00 + RAVNIKAR Stanka 

PET 24.1. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU 

SOB 25.1. 
Čemšenik Ob 19.00 + STRMLJAN Vera (30.dan) 

2. + KUDER Frančiška (obl)   2. + ARH Marko 

NED 26.1. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK; ČEMŠENIKA 

Čemšenik  Ob 8.30 + ALEKŠEČEVE, MINKOVČEVE 

2. + LAZAR Franc (obl), Tinčkove 

2. + JELŠEVAR Alojzij 

Izlake Ob 10.00 + RAZPOTNIK Nežka, Peter, Irena, HROVAT Alojz 

2. ZA ZDRAVJE 
 

OBVESTILA 

*Sestanek za starše birmancev v Čemšeniku v ponedeljek 20.1. po sveti maši ( 18.30) 
*V soboto, 25. 1. 2020 ob 18.uri, torej uro pred sveto mašo, vas otroci plesalci, 
instrumentalisti, pevci otroškega cerkvenega pevskega zbora  in učenci veroučne šole 
na Izlakah vljudno vabijo na otroško igro prirejeno po zgodbi Ele Peroci, STARA HIŠA 
ŠTEVILKA 3. Približno 40 otrok in nekaj odraslih se veseli nastopa na Čemšeniškem 

odru v Prosvetnem domu. 

*V soboto 25.1. bo v Čemšeniku ob 18.45 h molitvenih 15 za župnijo, lepo povabljeni. 
 
DOBRA DELA: +Brigelj Ljudmila: 1M- sin Jože in Štefka; 1M- Gajserjevi; 1M- Podbevškovi; 

1M- Lebarjevi; 1M- vnukinja Barbara z družino; 1M- vnuk Jernej in Klavdija; 1M- Klopčič Marija 
(Ržiše); 1M- Juvan Tatjana in Adolf; 2M- Tomlovi; 1M- Španovi; 1M- Groblarjevi; 1M- Gajsar 
Slavka; 2M- vnukinja Sanda z družino; 1M- družina Izlakar; 1M- Rzborškovi; 1M in dar za 
cerkev – Novak Tone z družino; 1M- Peter(Ržiše); 1M- Jelševar Majda(Zabreznik); dar za 
cerkev- Arhovi iz Dobrljevega; dar za cerkev- Ludovikovi; 1m in dar za cerkev – Kajbič Polde z 
družino; 1M- Vrtnikovi; 1M- Kajbič Ivan; 1M- družina Brigelj iz Ihana; 1m- družina Polc 
(Brezje); 1M- Kajbič Marinka z družino; 1M- Veteršek Mili z družino; dar za cerkev- Kajbič 
Milan;  
 

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. 


