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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 POST 
Prejšnji teden smo govorili tudi o spreobrnitvi Nebukadnezarja (samo omenim, da je 
njegov sin imel enako ime, a ni spoštoval Troedinega Boga!). Rekli boste »Pa kje so 
časi Babilona!« Priliko sem izbral z namenom, ker je prav tako aktualna v današnjem 
času. Bog je Nespremenljiv in ni važno ali je bil po Božjem posredovanju nek dogodek 
750 let p.n.š. ali včeraj. Nebukadnezar je postal nova stvaritev. Če je torej kdo v 
Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, nastalo je novo (2 Kor 5, 17). In 
novo ne nastane s tem, da »za Veliko noč pa moramo imeti na sebi nekaj novega!?« 
Apostol Pavel pravi še nekaj drugega Kajti niti obreza nič ne velja niti neobreza, 
ampak nova stvaritev (Gal 6, 15). Noben ritual, nobena dejanja ne pripomorejo k 
temu, da smo nova stvaritev, da se na novo rodimo, da »oblečemo novega človeka!«. 
V drugi številki glasila smo rekli Prizadevajte si za mir z vsemi in za posvečenost. Brez 
nje nihče ne bo videl Gospoda (Heb 12, 14). Torej potrebujemo korenito prenovo, 
novo rojstvo v duhovnem smislu. Zato so kristjani v Jezusovem času sprejeli vero, ko 
so se z njo podrobno seznanili in svojo voljo izrazili s krstom, s potopom v vodo. Krst s 
potopom pomeni, da ko se potapljamo, da umiramo v Kristusu in ko vstajamo iz 
vode, vstajamo v Kristusu. In ker je Kristus Stvarnik, postanemo nova stvar, se rodimo 
od zgoraj. Spomnite se pogovora med Jezusom in Nikodemom Resnično, resnično, 
povem ti: Če se kdo ne rodi iz vode in Duha, ne more priti v Božje kraljestvo. Kar je 
rojeno iz mesa, je meso, in kar je rojeno iz Duha, je duh. Ne čudi se, da sem ti rekel: 
Morate se roditi od zgoraj (Jn 3, 5-7). In če smo rojeni iz Duha, bomo delali, kot nam 
je pokazal Jezus. Torej, če želimo Večno življenje, če želimo doseči spravo z Bogom, 
bo treba nekaj narediti. Izvoljeni narod se je na Dan sprave z Bogom zbral okrog 
svetišča, katerega načrt je dobil Mojzes od Boga. Spremljali so žrtvovanje živali, ki je 
ponazarjala Jagnjetovo kri, ki očiščuje grehov. Ob tem je bil vsak pozvan, da izpraša 
svojo dušo zaradi storjenih grehov. Ker v svetišče niso smeli stopiti, so v veri 
spremljali vrhovnega duhovnika in sodelovali pri čiščenju svojih grehov. Rekli smo, da 
je Bog nespremenljiv. Jezus ni na počitnicah, ampak izvaja službo Vrhovnega 
duhovnika v Svetišču v Nebesih, tudi o tem smo govorili. Naša naloga bi morala biti, 
da bi izpraševali svojo dušo o grehih in v veri sodelovali pri očiščevanju svojih grehov 
z Jezusom. Ob tem je pomemben post. Post bi naj pripravil naša telesa k duhovni 
povezanosti z Bogom. Kaj s tem mislim? Hrana bi morala biti zdrava in takšna, kot jo 
je ustvaril Bog, da ni dražeča (da se ne uporablja začimb in snovi, ki vplivajo na 
miselnost). In običajno post povežemo s hujšanjem in odtegovanjem od kakšne slabe 
navade. A bistvo ni v tem. Bog pričakuje naslednje Mar ni to post, kakršnega sem 
izbral: da odpneš krivične spone in razvežeš vezi jarma, da odpustiš na svobodo 
zatirane in zlomiš vsak jarem? Mar ni v tem, da daješ lačnemu svoj kruh in pripelješ 
uboge brezdomce v hišo, kadar vidiš nagega, da ga oblečeš, in se ne potuhneš pred 
svojim rojakom? (Iz 58, 6). Bog nam tudi pravi Če zadržiš svojo nogo na soboto, da 
ne delaš po svoji volji na moj sveti dan, če imenuješ soboto užitek in GOSPODOV 
sveti dan častitljiv, če ga častiš, namesto da bi šel po svojih poteh, namesto da bi 
iskal svojo voljo in govoril prazne besede, tedaj se boš veselil pred GOSPODOM (Iz 
58, 13-14). Preberite, kaj Bog obljublja za poslušnost v Izaiji 58.  Štefan 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od  26..1. do 2.2..2020) 

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 

PON  27.1. 
Čemšenik Ob 18.00 PO NAMENU 

Podlipovica Ob 19.00 + ZAJC Franc, Pepca 

TOR 28.1. Izlake Ob 18.00 
+ ZUPANČIČ Pavel (30.dan) 

2. + JELŠEVAR Alojzij 

SRE 29.1. Izlake ob 7.30 PO NAMENU 

ČET 30.1. 
Izlake Ob 18.00 + PIKELJ Ivan 

Šemnik Ob 19.00 + Vozelj Alojz, starše 

PET 31.1. 
Čemšenik Ob 18.00 

+ ZUPAN Janez 

2.+ VRAN Janez     2.+ HERLE Štefka 

Podlipovica Ob 19.00 RAZPOTNIK Marija, sorodniki 

SOB 1.2. 
Čemšenik Ob 19.00 + BRIGELJ Ljudmila (30.dan) 

2. + PUSTOTNIK Ivana;  2.+ ARH Marko 

NED 2.2. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK; ČEMŠENIKA 

Čemšenik  Ob 8.30 + MACERL (Ržiše13)    2.+ STRMLJAN Vera 

2. + POGLAJEN Mari, TRAMPUŠ Bine 

Izlake Ob 10.00 + SKRINJAR Marinka, SMRKOLJ Silva 

2. ZA ZDRAVJE 

DOM Ob 15.00 + RAZPOTNIK Ivan 
 

OBVESTILA 

*V soboto (1.2.) po večerni maši srečanje ŽPS v Čemšeniku 
*V nedeljo 2.2. je svečnica, pri mašah blagoslov sveč. 
*V nedeljo je prva v mesecu, darovanje (ofer) za cerkvene potrebe 
 
DOBRA DELA: +Ravnikar Stanka: 1M- hči Slavi z družino; 2M- sin Lojzi z družino; 1M- mož 

Alojz; 1M- hči Mateja z družino; 1M- hči Joži z družino; 2M- Ravnikar Leopold in Franci; 1M- 
družina Mrčun; 1M- Mara Mrčun; 1M- Grivčevi; 1M- vnuki; dar za cerkev- Kajbič Milan; dar za 
cerkev- Španovi iz Jesenovega; dar za cerkev- Praterjevi; dar za cerkev- Ludoviko; 1M in dar za 
cerkev- Kajbič Danica z družino; 1M- Zupan Peter (sosed)2M- Klopčičevi (sosedje); 1M- 
Jelševar (Zabreznik); 1M- Špančevi (Groblarjevi- Jesenovo);  1M- Sotenškovi; 1M- Grahkovi;  

 
 

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. 


