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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 REŠILNA BILKA ALI MREŽA? 
Že od začetka je človeška življenja zaznamoval greh. Bog je človeku ponudil drugo 
priložnost žrtev svojega edinorojenega Sina Jezusa Kristusa. Poznamo koga, ki bi 
umrl za nas? Zanesljivo je to Jezus, ki je to že naredil. Bogu Očetu očitno zelo 
pomenimo, da nam je ponudil priložnost za Večnost. Le teže greha se moramo 
znebiti. Kako? Spreobrnite se torej in pokesajte, da se vam izbrišejo grehi, tako da 
pridejo od Gospodovega obličja časi pomiritve in vam Gospod pošlje Mesija 
Jezusa, ki vam je namenjen (Apd 3, 19-20). Bog nas vabi, da sklenemo z Njim 
zavezo, premirje, da zavržemo greh. Kako? Ali mar preziraš bogastvo njegove 
dobrote, potrpežljivosti in prizanesljivosti, ne da bi vedel, da te Bog s svojo 
dobroto navaja k spreobrnjenju? (Rim 2, 4). Iz Božje dobrote lahko črpamo moč za 
spreobrnjenje. Spreobrnjenje ni neko bežno plitko dejanje. Je dejanje, ki življenje 
postavi na glavo, kjer dosedanje pomembne vrednote postanejo manj ali 
nepomembne. Tukaj nastopi Resnica, ki zaradi napačne duhovne poti vodi v žalost. 
Žalost je lahko spoznanje, da smo nevede delali proti Bogu in nam je hudo, da tega 
nismo uvideli. Običajno želimo takšno stanje popraviti, da so naša dejanja v skladu z 
Božjo voljo. Lahko pa nas Resnica prizadene (npr. zaradi tradicije) in v žalosti ne 
sprejemamo ničesar, kar ni v skladu z našimi dosedanjimi prizadevanji. V lastnem 
prepričanju ne uvidimo napak in ostanemo na isti poti. Apostol Pavel pravi Kajti 
žalost, ki je v skladu z Bogom, povzroči spreobrnitev, ki je ne bomo obžalovali in ki 
pelje v rešitev, svetna žalost pa povzroči smrt (2 Kor 7, 10). In s kesanjem izrazimo 
žalost za storjene grehe. Če se resnično kesamo začutimo žalost ne kot strah zaradi 
kazni, ki bi sledila, ampak zaradi Božje dobrote in Jezusove žrtve na Križu, ki je za 
naše grehe umrl. Ne razmišljajmo, da Bogu lahko grehe prikrijemo. Zaradi svoje 
vsemogočnosti jih vidi pri vsakem. Vedimo, da greh žali Boga! Zato bi ga morali 
takoj po njegovem nastanku izročiti Jezusu. Kdor prikriva svoje pregrehe, nima 
sreče, kdor pa jih prizna in jih opusti, doseže usmiljenje (Prg 28, 13). Je za 
odpustitev greha zadosti kesanje? Če pa krivičnemu rečem: »Zagotovo boš umrl!« 
pa se spreobrne od svojega greha ter ravna po pravu in pravičnosti, če krivični dá 
nazaj, kar mu je bilo zastavljeno, in vrne, kar je naropal, če se drži zakonov 
življenja in ne počne več hudobije, bo zagotovo živel, ne bo umrl. Nobeden 
njegovih grehov, ki jih je zagrešil, ne bo ostal v spominu proti njemu. Ker je ravnal 
po pravu in pravičnosti, bo zagotovo živel (Ezk 33, 14-16). Nekako bi še izustili, kaj 
smo naredili narobe. Vendar se vprašajmo, ali v tem trenutku tudi iskreno mislimo. 
Če bi, nam nebi bilo težko tudi popraviti krivice za opustitev greha. …in odpusti nam 
naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, … Preprosto in logično 
dejstvo, a tako težko izvedljivo. Raje se odrečemo Večnemu življenju. Če pa svoje 
grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti, saj je zvest in 
pravičen (1 Jn 1, 9). Pogosto smo na preskušnji, kjer pravico sami jemljemo v svoje 
roke in razsojamo kaj je greh in kaj ni Če rečemo, da nismo grešili, ga delamo za 
lažnivca in njegove besede ni v nas (1 Jn 1, 9). Pripravljenost za kesanje je Božji dar. 
Samo Bog nas lahko spodbudi v resnično kesanje. Ni teže greha, ki je Kristus nebi 
plačal na Križu. Le prositi moramo, za njihovo oprostitev.  Štefan  
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 24.11.2019  do 1.12.2019) 

NED 24.11. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + ZUPAN Franc (obl) (Znojile) 

2. + CESTNIK Frančiška (obl) (Vrhe) 

Izlake Ob 10.00 + MIKLIČ Monika  

2. + družina Ule in sorodniki 

PON  25.11. 
Čemšenik Ob 18.00 ZA RAJNE (OČENAŠI) 

2. + družina NIMAC, SUŠA, BOKAN, PSARN 

TOR 26.11. 
Izlake Ob 18.00 + BERGANT Katarina, Anton, sorodniki 

2. + KRALJ Štefan 

SRE 27.11. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU 

ČET 28.11. Šemnik Ob 18.00 + VRTAČNIK Marija, Zdravko 

PET 29.11. 
Čemšenik Ob 18.00 + KUDER Frančiška 

Šemnik Ob 19.00 ZA RAJNE (OČENAŠI) 

SOB 30.11. 

Podlipovica Ob 12.00 Zlata Poroka SEŠLAR Polde in Dani;  
DOLINŠEK Alojz in Mojca 

Šemnik Ob 17.00 + ZUPANČIČ Andrej 

Čemšenik Ob 19.00 + KLOPČIČ Franc, starši, sorodniki (Ržiše 8) 

2. + ZUPAN viktor 

2. + JELŠEVAR Štefan (obl), Frančiška 

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 

OBVESTILA 
*V nedeljo 24.11. ob 15 h – dekanijsko srečanje ŽPS na Izlakah.  
*V ponedeljek (25.11.) priprava na krst – Čemšenik po večerni maši (ob 18.30) 
*V torek (26.11.) priprava na krst na Izlakah ob 19h 
*Krstna nedelja – v nedeljo 1.12. med sveto mašo v Čemšeniku in na Izlakah 
*V petek 29.11.- srečanje mladine ob 20 h 
*Nedelja (1.12.) prva v mesecu, ofer- darovanje za Cerkvene potrebe  
*V nedeljo 1.12. začetek adventa, pri mašah blagoslov adventnega venčka, povabljeni, da ga 
naredite in prinesete k blagoslovu.  
*V Čemšeniku, prijavnica za Miklavževanje (obisk Miklavža v petek 6.12. po večerni maši) 
*Miklavž na Izlakah v četrtek 5.12. v Jurijevem domu ob 17 h. 
 

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. 

 


